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కీ పరమడయాళువగు అల్లాః ! నీ a (గంథమగు ఖురానెష! 
తెనుంగగులో తర్జుమా వ్యాఖ్యానములు చేసీ ముద్రించునట్టి అవకాశము నీ 
కొసంగి నందులకు కృతజ్ఞత, నా జీవితకాలమంతయు -సలివినను తక్కు_వ యే, | 
ఏలాటి పొరపాటులు' నంభవి:చియున్నను ఓ దేవని తమళజంయజ్షన 

క్షమించి నీ ప్రీతికి నన్ను పాత్రునిగాళోకేయుదువని నమ్మి భాయ భొక్రొ 
మనః వూర్యక ముగా నీ కృతజ్ఞత సలుపుచున్నా (డను, 

స్వర్లనివానులైన నా తండ్రి గారగు ఉఖ్ముపామ్మద్ఖాసిమసావె 
వారు, నన్ను బాల్యమునుండి పెంచి విద్య నేర్పించుటలో చాల పాటుష 
వారు ఖురానెషరీఫ్ తెనుంగు తర్జుమా ము(ద్రింపంబడిన చదువవలెనని ఇ 
చాల ఇష్టముండెను, కాని ెవవశమున వారిమనోవాంఛ 'సఫలముమవారమతు? 
వారు కరబములో 28-11-89 “తేది పరలోకము చేరిరి, "దేవుండు వారియాళ 
శాంతి నొసుగు గాత! 

చిత్తూరు బోర్డు వా నూ్క,లు, ఆంధ పండితులును. బహాుగ్రంథ | 

యికలును ? సవాజక కవ్పుమీను, అగు విద్వాన్ మూతలపట్టు (శ్రీ రాములు రెడ్డి” 

(గ్రంథ సవరణ గావించి మహో పకార మొనర్చినందులకు వారికి కృతేజ్ఞ 

వందనము లర్పించు చున్నా (డను, 

అమూల్యములగు తమ సదభిిపాయముల నొసంగి నన్నీకార్యవ 

ద్రత్నహ్ంచిశ పుడిత మిత్రబృందమునకు నామ వూర న వందనము ల 

న | 

ఖురానెషరీఫ్ ము (ద్రించుటకు సప్రేశటష్య మొనర్చిన పోషకులయెడ న 

కృతజ్ఞుండ నై వారి పవితనామముల నిందు" 'లిఖించుచున్నా డను. 

ఇట్లు విన్నవించు, 

ఇదినేను చిత్తూరు బోరుహౌనూ్యలులో ఉర్హూమాన్షీ గా పని చేయచుండినపుడు, 

(కీ! ళీ 1941వ సం[లో మొదటి మూండు కాండములు ను|దిం చినప్రశు ధానికి. 
లో 
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ల తొలిపలుకు. 

బీస్నీల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ 

లోకములో అన్ని టికంకు నెక్కువగా. పఠింపపంబడు (గ్రంథము ఖురానే 

షరీఫ్ అనునది సర్వజన సమ్మతము, మణయు జగత్తులో గొప్పమార్పు కలిగించు 
నట్టి (గంథము క్లూడ్ల,ఖురానై షరీఫ్ అను విషయము సర్వజన సమ్మతము. ఈ 

అతో, నుదంచొసోికకపనాకప్పయ్లున్న. , గొప్పగొప్ప జాతులవారి 
) గర్వమును అణంగరదొక్కి. వారి చడుగులను, దుర్మార్లముబను 

తొలగించి లోకమంతటను కొంతకాలములోనే తన మేలిమి జ్యోతిని (పకా 

నింపలవేసీ నది, ముసల్మానులు తమ ఈ పవిత్ర మత్యగంథమును మహో భక్తితో 

సేవించినట్లు లోకములోని యితర జాతులవారు తేమ (గ్రంథములను సేవించినట్లు 

ఒక యుడాహారణముకాడ కానువించదు అనుదానిలో నేలాటి నంచేజాము 

'లేధ్లు జ్లపుడు.లోకమంతటను లతలకొలంది (వ్రాతప్రతులు పలువిధములైన మేలి 
('వ్రాంతపద్ధతిలో నుండుటయీ దీనికి సాశ్షి, ఖురానెషరిఫ్ యొక (పతి చుక్క- 

(నుక్తా) ప్రతి అక్షరము, (ప్రతి పదము, (పతి వాక్యమును పరిశీలింపంబడి అక్కిం 
మ్ర్ఞాకియుక్నడ దీని (పతిపదమును (పతికాలములోను లత్షులకొలంది జనులు 
కంఠ పాఠముచేసీ (గహించియన్నా రు. ఇట్లు లోకములోని యీ (గంథమును 
గూర్చియు [శ ద్ధవహింపయిడాబేదు.. గొప్పగొప్ప విద్వాంనులు ఈ పవత (గంథ 
మును అ్రనేకభాషలలో అనువదించియున్నారు, మటివేలకొలంది పండితులు 
దీనికి టీక వా్థఖ్యానములు (వాసి యున్నారు, అందు కొన్ని వ్యాఖ్యాన 

(గ్రంథములు నూజు, నూటబడి సంపుటములు గలవిగా నున్నవి, 

హిందూదేశమలో అఆనేకభాషలలోనికి దిని తరువూ వేయంబడినది. 
మొట్ట మొడట ఉర్హూభాషలో హాజత్ పావా అస్టుల్ ఖాదిర్ సాేవాబ్ వారు 
(అల్లాః వారికి దయచేయుగాతే స చాలజ్యాగతలోను, గొప్పభకి తోను ఖురానె 
షరీఫ్ తర్జుమాచేసిరి. వారిపిమ్మట ఇప్పటివణకు వందలకొలంది ఉర్దూ తర్జుమాలు 
అయినవి. అవన్నియు వారి తర్జుమాను అనుసరించియున్న వి, అనువాద కు లంద 
అును వారి తర్జువూను ఆదర్శనముగాం చేసికొని వారి యుపకారము సొప్పు 
కొనిరి, ఇటులీ షాహ్ సాహెబొవారి వంశమునకు వెద్దలుగానున్న పాజత్ పావా 
వలీయుల్లాః సావాబ్వారు [దేవుని యోన్నుగహాము వారికి గలుగు గాత ! ]పార 

ఖు రా నెషరీఫ్ తద్దమాచేసిరి, ఉర్దూ పారసీక భావులు తెలియని 
జనులలో ఇస్టామ్ మత్మేపచారము చేయుటకును వారికి ఈ పవిత్రనంజేశథమయను 

ొఆందం౬కేయుటకును ఈ "దేశములోని యితేర భాషలలో ఖురానెష రీఫ్ యొక్క 
తద్ద్ధమా చేయుట ఇచాలఅవసర మైయుం డేను, అందుల క్రీ మరాటిఖభాషలో తర్దువూ 



1 

కావింపంబడి ముద్రింపంబడెను, కన్నడ భాషలోకూడ తరువు ము[దింయల కాజీ 
ద 3 చున్న ది. కాని తెనుగుభాషలో తర్జుమా లేకుండా ను, “దేనని అన్ను గహామూకలి లో 

తెనుంగు ఛాషలో పండితులును లోకప్రసిద్ధి చెందిన దారుల్ ఊ లామ్ (ఆరా 
కళాశాల) చెవబందులో విద్యనభ్యసించి ఉతీలుఆ న కరకూ లుం ఏ వాడుకో 

ఆర కిం 1 హాలీ ఆబ్లుల్ గఫూర్. సాహెొబ్ొవారు ఈ కొలతను దీర్చారె, ఈ గు 

కార్యమును ఫూర్చిచెయుటకు సరమదయాళువగు -జ్యేని ఆను గహమం డక జలే 
పూర్వము హైదరాబాద్ (ప్రభుత్వమునకు. ప్రధానం తగారా మూక బుం మ" 
ఇసాయీలు సాహెబొవారును,. ప్రస్తుతము ' హ్రోజలాబా ద "| ైఖిక్యాకికన్ 
ప్రధానమంత్రిగానున్న మాల్వీ. మిర్ లాఇఖ్ అలీ సాహెబా వానన్సు కొస 
బవహాదూర్ నవాబ్ అహ్మద్ నవాజ్ జంగ్ బహాదూరువారును ఒక్కొక ధా 
వఐబేసివేలు రూపాయలు ఒసంగిరి. వీరు ముగ్గులేకాక యితర నూ వోోదరు లంచ 

: ఈఘున కార్యమందు తోడుపడి ఫుణస్ర్రము సంపొాదించుకొనిది. కాను వుఫుడు యాని! 

యను గహామువలనను ఏరి సహాయము వలనను షరీఫ్ గ ఖురానెషరలఫ్ దయొబంక్క- తెనుంగు 

న! | 
ఫలితము నొసంగి వారు గావించియున్న (ప్రయత్నమును సఫలము చశేయుగాత ₹, 

ఇసు 
కరన్! (మాల్వీ నవాబ్ హాకీకాో = నా 
29-6-48, ముఖ్ సూద్ జంగ్ (బహాయారద్) 



వ్. పీఠిక 
ఖురానె షరీఫ్, 

ఇది ఇస్తామ్ మతమునకు మూల్టగంథము, పాజల్ మువామ్మాద్ రసూలు 

వారికి చేవుండొనంగిన యుత్త మోత్తమ (గంథమూ, ఇది అరబిభాషలోనున్నది, 

దీని మహినునుసూర్చి ఎంగ [వాసినను తర్కు_వయే. (దీనిగూర్చి మేము జగత్ 

“రెండవభ్లాగములో (వాసి యున్నారము, చూడుడు వేజి 829). ఇది సర్వ 

జగత్రనకనో తుదిదినమ (ఖయాముతు) నఆకును 'సన్నార్దము చూపునది, ఇందలి 

శజ్జీక్షముల ననుసరించు మానవకోటి యభయలోకములలో నుత్తమస్థానమును 
పొందును, "దేవుని యేకత్వము (తౌహీదు) రాజకీయము, గార్జస్థ్యమా, మానని. 

కమ్మ బోధనార్థమై పూర్వము గడచిన (పవక్కలయుక్క యు వారి సంఘముల 

"యొక్కయు వృత్తాంతములు పరలోకము, మొదలగు సమస్త విషయములను 

గూర్చిన ధర్మములిందుగలవు, (గ్రంథమిట్టిది కావున నే సర్వజనాదరణయ మై 

అన్ని భామలలోనికి తర్జుమా 'చేయంబడియున్నది, తెనుగునను ఒకరిద్దజు దీనికి 

తర్జువూచేసియున్నారు. "కాని ఆవి నముజసముగాలేక పలుదోషముల కెడమిచ్చు 

చున్నవి. ఆ తర్దుమాలచే ఖురానెషరీఫ్  యొుక్క- అర్థము సరిగా బోధపనక 

పోవుటచే చదువరులు ఇస్తామ్ నుగూర్చి వాస్తవము దెలిసికొనలేక తప్పు అభి 

“పౌయము పడూచున్నారు, కావున ఆరబీభాషయం దించుక జ్ఞానముగల నేను, ' 
పెక్కు. తష్థమావ్యాఖ్యాన (గంథములను పరిశీలించి ఖురానెషరీఫ్నకు సరియిన 

తెనుంగు తక్టునూ చేయుట నా ముఖ్య ధర్ముమని భావించి సులభశేలిలో దానిని 

తెనిగించుటకు 1929 సం1లో (పొరంభించితిని. శాని దై వికముగ మధ్యలో ననేక 

ఆటంకములు 'సంభవించుచు తుదకు డేవుని యను[గపామువలన 19-1-45 చేసిన 

(వాంశతపని సంవూర్తి చేయంగలిగి తిని, చదువరులకు ఖురానెషరీఫ్ భావములు 

సరిగ బోధపడుటకుంగాను దాని వ్యాఖాశ్చనము (తఫ్సీరు నాల అవసరమని 
తలంచి వీవై. నంతవజుకు సంగపాముగా వ్యాఖ్యా నముకూడ చేసితిని, ఈ నా కృషి. 

మయమొంతవఆక సఫలమా యెొనో చదువరుళే నిర్ణయింపంగలరు. 

-ఈ గొప్ప గంథము ము।దించుటకు చేవునిసె నాధారపడి చాల (ప్రయ 

త్నించుచుంటిని. తుదకు దేన్రని యను గహమువలన ఈ విషయము ఆలీజనాబ్ 

నవాబొ పాశీమ్ మఖ్ సూద్ జంగ్ బహాదూర్ వారికి. దెలిసీ వాను ఈ పనికి. 

గాను పూనుకొని చాల కృవీ.సలిపిరి, పరమదయాళువగుః అల్లాః కృపచే వారి 

॥ (ప్రయత్నము సఫలనూయను. వారు వలయు ధనము నమకూార్పంగలిగిరి, ఈ 

ధననహాయ మొనర్చినవారిలో జనాబ్ సర్ మిర్లా ఇస్మాయిల్ సాహెబ్ 

వారును, జనాజ్ వాలీ మోర్ లాఇఖ్ ఆలీ సాహెబ్వారును, జనాబ్ ఖాన్ 
బహదూర్ నవాబ్ అహ్మద్ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ వారును చాల ముఖ్యులు. 

ఖురానెష రీఫ్ను ముదించూటలో అన్ని విధముల తోడుపడిన వారలకందణికును 

ప్రవక్త 



IV 

నా మనకపూర్యకముగా కృతజ్ఞత చెల్గించుచున్నాను, పరమదయాళువ 
అల్లాః వారందణకు ఉభయలోకములలోను "కులుదయచేయుగాత ! | 

ఖు రా నెషరీఫ్లోని ధర్మములు హాజల్ ముహామ్మద్ పె సె గంబరులవా 
తేమ జీవితకాలములో సే ఆచరించి లోకమునకు మార్షదర్శకులై నవారు, కాన 
ఖురానిషరీక్ను బాగుగా [(గహిపవ లెనన్న సాల్ రసూలువారి దివ్య చ 

(త్రము తప్పక ెలిసియండవలెను, అందుకు చదువరులు మేము (వాసి ప్రకటిం 
యున్న జగల్ (పవక్త వాజల్ ముహమ్మద్. వ ఎగంబరులవారి' _ దెవష్టిచరి (త్రవ 
రండుభాగములు చదువవలెను, త 2 

ఖురానెవరీశ్ లోని ఒకవాక్యము నకు ఆయత్ అని వేరు, ఇట్టివి ఖురా" 
వరీస్లో ఆటువేల రెండువందల ముప్పదియేడు (6287) గలవు, కొన్ని 
వాక్యముల సమూహమునకు రుకూ అనిపేరు, ఒక రుకూ లేక కొన్ని రుకూ 
సమూపహాము సూరా అనంబడును, ఇట్టి సూరాలు ఖురా “నెవరిఫ్లో 11: 
గలవు. సూరాలు, మక్కీ మదనీ అని “రెండువిధములు, మక్కీ: వహా[జల్ 
ముహామ్మర్ రసూలువారికి నలుబదవయేంట మక్కా పురములలో (పవక పదవి 

(మెగంబరీ) "దేవునిచే లభించెను, దీనివిదప పా(జత్ రసూలువారు మక్కా-పుర 
ములో పగుమూండు నంవత్సేరయులుండిరి, ఈ కాలములో "దేనని చే వారికి 
లభించిన ఖురాను వాక్యముల నమూపహామును మక్కీ సూరా " అనుదుర్లు, య. 

దుదీనాపురము చేరిక"? “ఆచ్నాదో శే మాల లుండి పరలోకము కోరిరి, 

ఈ కాలములో వారికి 'డేననివే లభించిన ఖురాను వాక్యముల సమావామును 
మదనీ నూరా అనురురు. 

ఖురాసెషరీఫ్ 28 సంవత్సరములలో పాజ్రత్ రసూలువారికీ దేవునిచే 
లభించను, 'బేవునిచే వారికి ఖురానెషరీక్ వాక్యములు లభించుటను వ్ల 

(చేవుని సందేశము) అనుదురు, హజల్ జి వీలు దూత జీవుని, 'సంజేశము. 

(వహీ) వాజల్ రసూలువారికి అదంబేయుచుండెను. పా(జత్ రసూలువారిక 
చేనుని వాక్యములు కంఠ పాఠ మగుచుండాను, "బేవునిసంచేశము వచ్చిన తళ్భ ణము 

తమ శిషుస్టీలను వీలిచి అఆవాక్సములను (వాయిం చుచుండిరి. పా(జత్ రసూలు ' 

వారి శిమ్యులుకూడ ఖురానెషరీఫ్ను కంఠపాఠ ము చేయుచుండిరి. అట్లు వా(జల్ 

రనూలువారి జీవితకాటములో నే వారి సమక్షమున సంవూన్ష్రముగ ఖురా నెషరీన్ 
(వాయయిజెను, మతి 'వెక్కుమంది శిష్యులు (నహాబా వూరి, ఖురా నెషరీఫ్ 
కంఠపాఠముచవేసి నమాజులలో పఠించు చుండిరి, వాజల్ రసూలువారి వివప 

వాల్ అబూబకరువారు ఖలీఫా ((పకినిధి) అయిరి. వీరి పిపాలనకాలనుందు _. 
ఖురానెషరీఫ్ మొత్తము ఒక (గంధము గా సమకౌర్చిరి. హజ్రత్ ఉస్మాన 



ఛా 

గనీ ఖలీఫా అయిన పిదప వారు ఖురానెవరీఫ్ యొక్క. అనేకపతులు నకలు 

చేయించి ఇస్లామ్ రాజ్యములోని ముఖ్యపట్టణములకు పంపిరి. అట్లు ఖురాను 

(ప్రతులు లిఖింప(బడి లోకములో వ్యాపించెను, ఆకాలములో ముడణశొలలు 

లేకుండినను (పతులు (వాయువారు ఇృక్కురుండిరి. అట్లు ఖు రా నెషరీఫ్ కంఠో క్ 

ఫూర్వకముగనుు వ్రాంతమూలముగన్సు సురశ్చీ తేముగా వలాటి హెచ్చు తగ్గులు 

లేవండ లోకమంతేటను వ్యావించి ఇప్పటికి సన్నార్యముచూపుచున్నది. ఇంక తుది 

దీనీమువజకు భరాపంగలదు, ఒక చిన్నభాలుండుకూడ ఖురా నెపరీఫ్ను నంపూ 

ర్లముగకంఠ పాఠము చేయును. ఇదిఖురా నెషరీఫ్ యొక్క. మహినుయీ. పఠన సౌక 

ర్యముల్నకె ఖురానెషరీఫ్ను ముప్పదికాండము (జూజు) లుగ ఛాగించియు న్నారు, 

ఖురానెషరీఫ్ను భయభక్తులతో పఠింపవలెను, ఖురా నెపరీఫ్ అరబీ 

భాషలో నున్నది గావున ముసల్మానుభక్తులు తౌము అరబీఫావను "నేర్చుకొని 

తము బీడ్డలకును చేర్పుట చాల ఆవనరము, ఖురానెషరీఫ్ను చదివి దాని భావన 

ములు (గహీంచి దానిసనసరింపవ లెను. దీనివలన ఫూర్వము ముసల్మానుల కున్న 

సర్వవిధముల చెభవములు తిరిగి లభింపంగలవు. ఖురానెషరీఫ్ను హజల్ 

రసూలువారి యాచారము (సున్నత్ )ను సంపూర్షముగ అనుసరింపకపోవుట 

=జలనొనే ము'సల్మానులు కోట్టకొలందిగ సంఖ్యలో నుండియు మునుపటి స్వాతం 

త్యము, ఉన్నతస్థానము, రాజ్యము "మొదలగు గారవములు గోలుపోయి, 
పరులకులోంబడి యుండవలసీన స్థితి వచ్చినది, కావున ముసల్మానులు తమ స్టతి 

విధులను యోచించి యుత్తమస్థానమును పొందుటకు కృషి. సలుపుదురుగాక ! 
ఖు రా నెషరీఫ్లును శుద్ధిగానుండి పఠింపవతెను, ఖురానును వజూ గుసులు చేయక 
అపవితీమగానుండి తాకకూడదు, గుసులు వేయక చదువకూడదు, (్ర్రీలురజస్వల 

లైన కాలములలో పకింపంగూడదు, ఖురానె షరీఫ్ పఠింపంబోవు నప్పుడు 

అ-ఊ-జు-బిస్లాహి-మినవ్.- మై తా-నిజ్ఞ-జీమ్ (దేవుని యనుగ్రహామునుండి తొల 
గింపంబడ్డ సైతాను శీడునుండి రక్షణపొందుట్న క్రి నేను “దేవుని శరణు చొచ్చు 

చున్నాను.) అని చదువవలెను, దీని విదప బిస్మీల్లా-హొస్టనట్ళ-నిజహీమ్ అని 

చదువవలెను, అరబీ లివి చదువలేనివారికొఆకు మేము ఖురానెషరీఫ్ మూల 

మును తెలుంగు లిపిలో వొసీయున్నారము, అరబీ భాషలోనున్న కొన్ని అత్మ 

రముల ఉచ్చారణకుం దగీన అక్షరములు తెనుంగలో లేవు. అందుకు మేమకొన్ని 
గుర్తులు నియనుంచియున్నారము, కావున దానిని ననుసరించి పాఠకులు తను 
యుచ్చారణ ఆరభీభాష ెలిసినవారియొద్ద సవరించుకొని ఖురానెషరీఫ్ను 
కళ్షూజు మొదలగువానిలో పఠింపవ అను. 



తెనుగఏలో లేని ఆరబీ అక్షరములు, వాని యుత్సత్తి స్థానముల్పుం 
ల వర్. 

యై స జంత్వము(నాలుకకొన ముందటి ఓ త్ర దంత్యము (నాలు క్ర 
పండ్ల కొనలకు తగులవలెను.) దంతేమాలము.) 

a హా మధ్యకంఠము(బీ-క్ హాల) త జ దంత్సము (నాలుకకొ నాక హార ౯ ౧దటి 

₹ ఖ వై కంఠ్యము (అవ్వలెవాల్డ్) పండ్లకొనలకు తగుల్వక్రాన్రాధ్హ-) 
ర. జ దంత్యము(నాలుకళొనముందటి | € అ మధ్యకంఠము (వచ్ వ్యాల్ల > 

ప-శ్రకొనలకు తగులవలెను.) | గ కంఠష్ట్రియ అక్యకెజూ క్ట) 
న! టా చే భెనాలుకయ ముందటి పండ్ల టీ ఫ (కింది వెదవి మధ్య దాబుణంకో 

మధ్య భాగము. ముల కొనలకు తగువు నౌ* దా 
బో Sr దంత్యము(నాలుకయు ముందటి (తెంగ్లీనులోని మూ కతా 

పండ్లమధ్య భాగము, బి ee 
టి మూ — xX ల్ జెనాలుక మూలము మొక్క * ఖ్ నాలుకమాలమ చానిమై కొ. 

మునకు తగులవలెను. (పక్క. భాగము నై దవుడల 

మూలమునకు తగుఖవ లెను, 

క్ al 
సాధ్య మైనంతవఆకు "మేము యాన తెనుంగు లివీలా్ కుడ న 

పద్ధతి నియమములను బట్టి వాసీయున్నారము. అయినకొన్ని నియమములు కాంతలతో 
(బాయలేకపోయిలిమి, “అవీ యిచ్చట (వాయుచున్నారము. చదువరులు .ళమనిం ప 
వ లెను, (స్) నకారపాల్లకు తేరువాత య వృ న్న మ అత్షరములు వచ్చినచో 
నౌకారవాల్లు అనునానీకములవలె ముక్కునుండి ఉచ్చరింపవ లెను, దీర యమన కోరను 

గుడిదీర ర్భయునకును, కొమ్ముదీర్ణమునకును, వీదప్ప అ, ఆ ఇ ఈ, "ఆక, కాలు 
వచ్చినచో దీస్స ములు స్థత్రములగును, స్లుతమనంగా మూండుమా[తలకౌెలవపు, 
దీని నే మర్ అనుదురు, | 

హా చ్చరిక: _ తర్జుమా వ్యాఖ్య్యానమలలో వా(జత్ మూ నా మువుద్సు 

మై _గంబరులవారి చేరువచ్చునపుడాల్ల చదువరులు సల-లల్లాహు-ఆ-ా. మా _ 
వ-సల్రమ్. అని పలుకవ ఇను, ఇటు లే పాజత్ అదము మొదలగు (6వ, క్ 

రివేరు వచ్చినపు డెల్ల అలై.-హిస్-సలామ్ ఆని పలుకవ లెను, . జా (కా 

చు గంబరులవారి శిష్యుల (సహోాబౌా) వారి వేర్లు వచ్చినచో రజి-య-ల్ఞాా ము క్ట. 
జనా 

అఆలా-అన్ వు అని పలుకనలెను, 
ఆ వ a నానా గా 0] అవా యాట ఆ 



తెనుంగులో లేని ఆరబీ అక్షరములు, వాని యుక్సత్తి స్థానములు, 
= నో ణా జూ 

ర స దంత్యము(నాలుకకొన ముందటి |! త దంతము. (నాలుక కొను. 
పండ్ల కొనలరు తగులవ లెను.) దంతమూూలము-) 

= 

₹ హ మధ్యకంఠము(బీశొవాల్ళ్) |* జ దంత్వము (నాలుకకొనముందటి 
పండ్లకొనలకు తగులవ లెను,) ర ఖవైై కంఠ్యము (అవ్వలెవాస్డ్ ) పె 

y — ర్ 

ల లై దంత్యేయ (నాలుకకొనముందటి € ఆ మధ్యకంఠము (బీచ్ వా్ట్ 

ప-శ్లకొనలకు తగులవలెను.) |డ గ కంళ్యయ (అవ్వలెహాల్ట్ 

ఎ జనాలుకయ ముందటి పండ్ల లో ఫ క్రింది ఇదవి మధ్య దంత 
మధ్య్యభాగము, ముల కొనలకు తగులవరను. 

న్య (ప్రింగ్లీములోని ౫ యొక్క లీ. సే దంత్యము(నాలుకయు ముందటి 
పండ మధ్య భాగము.) 

లే జ నాలుక మూలము యొక్క 
(పక్క_ భాగము. వై దవుడల 
మూలమునకు తగుఖవలెను, 

ఉచ్చారణ,) 
ur న. 

త ఖ నాలుకమాలము చానివై భాగ 
మునకు తగులనతెను, 

గ్ 
| ( 

hy 

సాధ్యమైనంత వక అము తెనుంగు లివీలో పళన 
పద్ధతి నియమములను బట్టి వాసీయున్నారము., అయినకొన్ని నియమములు వ్రాత లో 
(వాయలేకపోయితిమి, అవి యిచ్చట (వాయుచున్నారము. చదువరులు గమనింవ 
వలెను. (స్) నశారపొల్గకు తరువాత య వ, న, మృ అత్షీరయులు వచ్చినచో 
నకారవాల్లు అనునాసీకములవలె ముక్కు_నుండి ఉచ్చరింపవలెన, దీర్గ మునకును 

-గుడిదీర్ధనూనకన్కు కొమ్ముదీర్ణమునకోను, విదప్క అ, ఆ, ఇ ఈ, డే, ఊలు 
వచ్చినచో దీస్హ ములు స్థుతములగును, ఫ్లుతమనంగా మూండుమా | తేలకొలము, 
దీనినే మద్ అనుదురు, 

పాచ్చరిక:__ తగ్గమా వ్యాఖా్యనములలో సాత్. ముపామ్ముదు 
వైగంబరులవార్ని -వేరువచ్చునవుడౌల చదువరులు సల్-లలాహు-ఆళి .హీ. ~ గ యగ షష వ-సల్లమ్. ఆని పలుకవలెను. ఇటులే పాజత్ అఆదము మొదలగు (పవకల 
వారివే వచ్చివపు డెల్ల అరై-హిస్-సలామ్ అని పలుకవళెన, హజ్రత్" 
చైగంబరులవారి శిష్యుల (స్రహాబా) వారివేర్లువచ్చినచో. రజ్రియ-ల్లావ్యూ- గ్రా. 
నా లీ 

అలా-అన్ వు అని పలుకనలెను, 



జగత్ పవక, 
టో బాణా 

క॥ శే॥ ఆలీజనాబ్ ఉమర్ అలీపా సా-పాబ్, ఎమొ. ఎల్, వ, (డిల్లీ) గారి 

అభివాయము 

ఆ, గీ. (శతజగత్ (పవక్ళ డీ) మవహాన్నుద్ పదం 

బరుల వారిదిన్య, చరితం "దలుంగు 

గద్య వ్రాసి లోక కల్యాణ మునకుం దో 
డడ మొహమ్మదబ్దులు గఫ్తూరు, 

ప్ సో స 1. 

* (మహమ్మద్ చరిత్ర వ్రాసీనను వినినం 
జదివినను నర్వపాపముల్ నమసిపోన్ళు 
ఇంక పారాయణము సేయు సా వారి 
కీశ్వరుడు వచ్చి సాహాత్మ_రించు సతమ, 

తే గీ, మయున్టిఫా జిల్ మపహామ్మథబ్దుల్ గారు 
సా హెబుంగారు (శ్రీ) రసూల్ సార్వభాను 
చరిత (వ్రాసి తరించి ఆజన కింక 
"వేం పుణ్యంబు తషనును కోర్రుళ్పేల, 

ఇట్టు, 

ఉమర్ అలిషా, 



(ae) చి, 

సెంటరు సూరాల వేర్లు "పుట (కాండము పుట 
1 | ఫాతివో oe 1 1 l 
2 | బఖురా 4 ట్ల 68 

కి | ఆలెలమాన్ 160 3 1136 
4 నిసా 244 4 107 

ర్ | మాల్తదా 829 6 | 259 

6 | అన్ఆక్ . 391 6 | 816 
7 | ఆరాక్ «| 462 7 | 873 

రి | అన్ఫాల్ | 548 L 8 ఈక 

9 'తౌచా . శత. 9) 49% 

10 | యూనుస్ ఆ “1648 | 10 ఈ61 
11 |హ్మూద్ ఆ, 690 11 | 628 

12 |! యూసుఫ్ ee 733 129 602 

18 |రఆర్ _ = «| 776 | 13 | 754 
14 ఇచాహీమ్' 798 14 | 818 

416 |హిొబ్రి శ లం 87 15 | 882 

16 | నవాల్ . 885 

17 బనీయి[సాయిగాల్ 882 
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క శ్ 

క =) జ 2 అవ జా వరీరానెషరిఫ్ 
సూరయు ఫాతిసో 1. కాండము 

1. సనూరయేఫాతిహో , మక్కి, 7 వాక్యములు. 

ము నా 

ఈ సూరాకు చాల “వేరులు గలవు, అవి ఫాతిహా, నూరతుష్ షీఘా 

ఉమ్ముల్ కితాబ్ అను నవి, ఫాతిహా అనగా ప్రారంభము. ఇవి ఖురానె 

షరీఫునకు (ప్రారంభములో. గలదు, కావున ఈ జేరు గలిగాను, షిఫా 
అనంశాస స్వస్థత, ఈ సూరాను జబ్బుపడినవారితై పఠించినచో "జీవుని ఆను 
oa 

గ)వామువలన వారికి స్వస్థత లభించును, 

ఉమ్ముల్ కితాబ్... ఉమ్ అనగా తల్లి, లేక మూలము, శీతౌబ్ 

అనగా ఖు రానుగ )ంథము, ఎట్లు విత త్తృనమునందు, వృశ్నము, దాని శాఖలు, 

ఆకులు పువుషల్కు ఫలములు ఇమిడి "యున్నవో అటులే ఈ నూరాయండు 

ఖురానె షరీఫులో నున్న భావములు విషయములు గలవు. వూర్తిగ 

ఖురానెవరీఫులో అయిదు విషయములు బీవరింపంబడినవి, 1, "దేవుని 
యేకతషమే" [కొకు ఇది సూరొలోని మొదటి వాక్యములో గలదు, 

2, విశ్వసించినవారికి ఉభయలోకములలో జయము మోషములును విశ్వసిం | 

పని వారికీ ఉభాయలోకిమలలోను దుర్చతి పట్టును, అని తెలుపుట, ఇది 

రెండవ మూడవ వాకమలలోంగలదు, 8, -డేవుని పార్ధన, ఈ విషయము 

నాలుగవ వాక్యములో చెప్పంబడినది. 4, ఉభయలోకములలోను విజయమును 

'మోతమును చేకూరునట్టు చేయు సన్న్మార్షము,' ఇది అయిదవ వాక్యమునందు 
గలదు, ర్. "దేవుని విశ్వసించి ధర్మములను అనుసరించి "దేవుని దయకు పా(త్రు 

లై నవారి చర్మిత్రమలును, డేవుని నమ్మక పాపములకులో నై దేవుని కోపము 

నకం బా(తులై నవారి వృత్తాంతములును, ఇది ఆజివ వడవ వాక్యములలో 

గలదు, ఈ 'మైదు విషయములును ఈ సూరాలో సం(గహము గా 'తెలుపం 

బడినవి, 



2 ఖురానెవరీ ఫ్ [కాండము 1 

విస్మిల్లా-హిళ్టబా-మానిజ్ఞహీమ్, 

అమిత దయగలవాండును, ప్రేమించు వాండునగు డేనుని "పేర, 

వా! దీనిని తస్మియాఅనుదురు. ఇది (ప్రతి సూ'రాకు (ప్రారంభము 

నందుండును, దీని బట్టి సూరాపా రంభ మైనదని తలియనగును. భక్తులు 

తమ కార్యములకు తొలుత “జీవుని నామము పఠింపవళిను, చాొనికింగాను 

దీనిని పఠింపవలెను, కావున దీనిని (పతి ధర్మశార్యము వేయుటకు (పొరం 

ఛించునపుడు చదువ వలెను, దీనివలన ేనుని యన్ముగవాము తోతుపడును, 
కార్యము నిర్విఖ్నమగును. అనేక శుభములు లభించును, చాల పుణ్యము 

చేకూరును. పొపశాగ్యమలు చేయుటకు మందు చదువరాదు, “ఆల్లాహు' 
అరబీ భాషలో చేవునికి సంజ్ఞావాచకము, రహమాన్”, గహీమ్, అనునవి 

దయ, అన్నుగహములను చెలుపునట్టి నామములు, రవామాన్ అనగా అమిత 

దయగలవాండు, సర్వమునకు ను. అతని దయ ఆవరించి యున్నది, రహీమ్ 
ప్రేమ అను[గహములు గలవాడు, భ_క్షవత్సలుండు. ఆతడు (పేను 

నిలయుడు మణీ ప్రేమ పరిఫూర్హుండు, రవామాశ్ జీవుని! సంక్థైావాచక 

ముగా కూడ వాడంబదుచున్నది. 

ఎన జాతీ 
1. అల్ హమ్ దు-లిల్లాహి-అబ్బిల్ ఆలమాన్, 

'2, అజ్జవా-మా-నిజ్దహీమ్,. 8. మాలికి.యామిద్దన్, 

1. సమస్తస్తోతములు, సర్వలోకములకు పోషకుండును 2, ఆమిత 
దయగలవాండున్కు సేమించువాడున్కు తి. తీర్పుదినమునకు నర్వాధి 
కారియునగు చేవునికె యున్నవి, 

వాస! 1, "దేవుని సృష్టిలోగల ఒక్కొక్క. జాతి సమాసాము ఆలమ్ 
(లోకము) అనబడును, ఆలమ్ అనగా సూ చించునది. అనగా నృష్టీలోని 
పృ్రశిడియును తన్ను సృష్టించిన ఒక సృష్టిక ర్వయున్నాంతు అని సూచించును, 
సృష్టిలోని జాతి సమూపాములు లెక్కకు మించినవి. అందు "జీవదూతలు, 
మానవులు జంతువులు పక్షులు, మొదలగునవి, వీని అన్నిటికిని "జీేర్రండు 
సృష్టికర్త. "దేవుండు అద్వితీయుండు, సర్వశక్వుండు, అన్నిటికిని వాని వానిక్ 
తగినట్లు వసతులు కల్పించి పోపిచువాండు (రబ్) కూడ ేవుంజే, 2, పోష 
ణకు ంగానుు దయ పేేమలుండవలెను, పోషకుండగు "దేవుంతు అమిత దయ 
గలవాడు (రహ్మాన్) _వేమగలవాండు (రహీమ్). 8, లోకము "తీర్చని 



కాండను 1) నూర ఆయు ఫా తె నే 8 

కరుణను చూచి నిగ్భయము గా తస్పుతోనను పోపంకుట్నక పాప పుణ్య 
కర్ణలను గూర్చి ఒకదినము తీర్చు కొజుకు వర్చడియున్నది, ఆ దినమున 
అందళజు మరల సలీవులగుదురు. ఆ దినమున భంుంకరనున గొప్ప విషయ 
ములు సంభవించును, అదినదున దేవునికే నర్వాధిగారయు చెల్లును, ఇత 
రులకు చెట్టి అధిశారయుగాని, స్వాతంత్యయ'గాని యుండ నేరవు, కావున 
నర్వమును సృష్టించి జోషీంచి యను[౫హీంచుచు, ప నవుణశ్థమాలభటిటేకూ 

నొనంగునట్రై ౫; వంటి నర్వన్తుతులవ ఆగడు. అతంజే సమస్త కృతక్ణతలను 
సొందలగలవాంతు, ఈ నాక్యములలో “వని యేకకయు (తౌహీదు,) 
తెలుపబడినది. దేవుని నమ్మి అత(తు ఒక్కటే అని మన; న. 
విశ్వసించిన వారికి ఆతని దయయును పుణ్య్వఫలితేయును లభించుననియు తిర 
స్మరించు ఆవిగ్వానులటు శి గలుగుననియు హె చ్చరింసంటడియెను, 

4 ఇయ్యాక న్ 'బుదు-వఇయ్యాక. -నస్స్తఈన్, ర, ఇకొాందినస్= 
టి జాలీ 

నీరాతల్.కున్ త-ఖీమ్ ర్ రాతల. లజేన-అన్ ఆ తన్తు.ఆలై. హీట్, ?, బైరిల్- 

నుగొ-జాలీ-9 అలైహి మ్-నలటీ _లాల్లీన్' . 
4 4 జినా! నిన్ని చును వూబీంచు చున్నారను, మళీ నీ నవీ 

(రమే వేండు చున్నాగము, గ్, నూన్ 'సనాస్హగ్లము చూచ్చయు, 6 నీళ్ళు ఆను 
[గస+ంచిన వాగును 7, నీ కోపమునకు ఏరు కీలు కాని వారును, 
దుంకాగాలు శానివాగును క చూ స్పయు, 

వ్యా! 1 యుగం వాగ్యయలగా జేన్చని స్తుతించి యి దయాను 

యుని ౧యధ కృలత్ ఎట్ట యెదుట నున్నట్లు ధ్యానించి 1 ల కేవా! నిన్న 
న్స కింతు చి నీ నోీయయం గేరు చున్నాము అని Cn] కులు జీందుకొనుచున్నారు. 

het; Dl + నీవును నప్పు నిగరులను ఆరాభుప కు*డనని యు, ీవ్చుండే 

సన్వవూజలట్ స్వాంయనియు మానవ్చులు అతనినే ధయభిప్నలతో (ప్రార్ధింప 
వలెననియు, క: స్పసుఖయులలోను ఆగని సహోంధుమునప్ప నిగరుల సవశేయయ 
వీచి కుండను ఏన సము గాః: “కలటుసం బడినది, వాస్మ వముగా తోశతుపడు 

వొండు రక గయకు హనుంజే గాని యితరులు శాసేరరు, 
వ్యా ర. లోకములో ననేక మార్షనులును మతయులును గలభు, ఆందు 

నెగ్గి ఇరాతోకము (దున్వ్యా తో సర్టవిధముల విజయమును పరలోకము 

 కభిగగు) నందు మోక్షతును గలిగించునో సర్వజ్ఞుండగు దేవునికే తెలి 
యును, శావున చేథుయతు తన పోవ క (వగంబరు) లమూలమున మానవు 



లక్ సన్నార్షము. చూపును, అట్టి సన్మార్షమే తమకు చూపవతెనని భో కుల 

వేండుచున్నోరు. 6. చేవుని యన్ముగవాము పొందినవారు నవీలు ((పేవక, లు 

సీద్దీఖులు (సత వంతులు), ష షహీదులు (దేవుని మార్జమునందు ధర్భయుద్ధనా 
లందు తవు పో9ణయలన అర్చించినవారు). సాలిహీన్ (సత్చేవ ర్రకలు) 

అనువారు ఈనలువురమార్లమే నన్మార్లమును, అనునరింప౦దగి నది యును 

వీరిని గూర్చి వివరములు క్రకమాంద ఖురానె షరీఫులో వచ్చును, 7, ఎట్ట 
నుంచి వారి మార్షము అనునరింప దగినదో అట్లు దుష్టుల మార్గము విడనాడ్ 
దగినది, చేవుని కోపమునకు పాతుైనవారిని ' తప్పతోవల పోయిన వారి; 
అనునరించుట చాల పహోనికరము, ఎవరు సనాార్షమును సత్యమును 'దెలిసియ 
దురాచారములు గావింతురో వారు జీవని కోపమునకు పొ తుళై 
కఠినళిక్షు పొందుదురు, ఇట్టివారు యూదులు (యవబూదీలు), వీరి చర్మితమ 
ఇంకమాంద ఖురానె షరీప్రులో వివరింప(బ డును, సనన్మార్షయను సత్య ము న 
గూర్చి .సంచేసాములలోంబోడి వాని తవ్పి తప్పుతో వల బోయి ననారో 
దుర్మార్గులు, ఇట్టివారు నసాోనీలు, వీరి విషయములుకూడ ఇ్రంకమోాండి 
వచ్చును. 

ఈ సూరాలోని భావము లనుబట్ట రెండు భాగములు గలవు, మొదటి 
వాక్యము నుండి నాలుగు వణకు బేవుని సంబంధమైనవి, మిగిలిన వాక్యములు 
భక్తులకు సంబంధించినవి, _ఇందు దేవుండు తన భక్తులు తన్నే విధముగా 
స్తుతించి వేండవలెనో సూచించుచున్నాండు, ఈ సూరాను నమాజులోని 
పోతి రకాతులో చదువవలెను, దీనిని పూరి గా పఠించిన పిదస ఆమాన్ 
అని పలుకవలెను, ఆమాన్ అనగా (తథాస్తు) ఓ దేవా ! మేము వేడుకొని 
నట్లు అగు గాక ఆని యర్థము, 

rn 

సూరయె బఖరామదనీ 286 వాక్యములు. 
ఇదియిక గొప్పసూరా, ఇందు ననేక ధర్మములు ఇెప్పయిడినవి. 

ఇందు ఆవునకు సంబంధించిన కథగలదు. కాన్రన దీనికి 
(ఆవు) అనిపేరుగలిగాను, 

సూరయేబఖరా. 

విస్మిలా-హిజ్టహ్మా- నిజ్లహీమ్, 
ఆమితేదయ గలవా (ధును చే] మించువాండునగు "దేవుని చీర 



కాండము 1] నూరయీబఖరా ' ఫ్ 

1, అలిఫ్=లామ్-మామ్ా, ఇట్టిపొ డియక్షీరములు కొన్ని నూరాలకు 

(పారంభమయున గలవు, వీనిని హురూఫె ముఖత్త ఆల్ అనుదురు. వీని 

వాస్తవమైన అర్థము "దేవునిేే యొటుక, ఇది యొక గొప్పరపాస్యము, 
ఆఖున: కొందు", విద్వాంసులు పనికి ఆర్థముచేసి యున్నారు, అచ్చటచ్చుట 

వానిని వా్శాయాదుము, “నేను -జీవుండోను సర్వజ్ఞాండన్వు అని దీని యర్థము 
చేసీ యున్నారు, కొయ్లు ్రెది ఈ సూరాపీదే _ఆందురు?ః 

2, జాలికల్- కి తాబు-లా-_రెబ-ఫీహి-హుదల్ ఎలిల్ _ము క్రఫన్, 

2, ఈ (గంథమనుహార్సి యొట్టినుచేహాములేదు.. ఇది భక్తులకు 
సన్మార్లము చూపును, 

వ్యా! 2. సూరయే ఫాతిపోలో సన్గాగ్లమ చూపుమని చేవునిని 
భ కులు వేండియుండిరి, అందుకు నిచ్చటనుండి ఖురాను అఎత్యమువణకు 
జవాబున్న ది, ఖు రానే షరీఫ్రుబేవుని (గ్రంథము, -ఈవివయమును గూర్చి 

యిట్టి సందేపాము లేదు, ఇందు సన్మాగయమ గలదు, దీని ననునరింపవలెను, 
భయభ కు కులు గలవారికి నిది సనాగ్హిక్షముచూపును, భక్తులే దీనివలన సన్మా 
ర్లులగుదురు. భయభ క క్రలులేని యవిశ్వానులు దీనిజోధను చెవియొగ్గి వినరు, 
మి దినిననుసరింపరు, కావున ఖు రానుగ్రంథము భక్తులకు సనా్థాగ్గ దర్భ కము 

అని చెప్పండి యె, 

కీ అల్లజీనాయూమినూ న-బిల్- గె బి- వయుఖీ- మూన్ నలా త్ర_ వమిమ్తా 

రాధి నాసుమూ యున్ ఫాన్. 

8, ఆ భక్తులు అగో చరముల (గై బు)ను విశ్ళసీంచువారును, నమా 

జును స్థ్రరయుగా సలుపువారును, మణి మేము వారికి నొసంగిన చానినుండి 

దానము చేయువారును, 

వ్యా! 8, ఈ వాకన్టిములలో భాక్తుల గుణములు వివరింషంబడినవి, 

విశ్వాసమును ఈమాన్ అనుదురు. మనస్సులో నమ్మి యానమ్మికను వాక్కు. 

మూలముగా వెల్లడించుట ఈమాన్ అనబ(ఢును. బ్ అనగా ఇంద్రియ 

ములకు గోచరింపనిది. ఇట్టివానిని "దేవుండు తన్మప్రవకలమాలమున మాన 

వులకుందెలుపును, విశ్వెసముగల భా కులువానిని నమ్ముదురు, ఆవి? ఏసు 

లును నా స్పీకలును వానిని తిరస్కరించి పాపుల్లై దేవుని కోపమునకు 

పా(శ్రులగుదురు. అట్టి అనో-చరము (గ్లైబ్రుల్కు నరకము, స్వర్షము, దేవ 

దూతేలు (ఫరిప్తే) ) వునరుక్థానదినము (ఖియామత్ ) మొదలై నవి, భక్తులు 

/ 
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నమాజు వేళకు శద్దతోను. భయభ క్తలతోను దప్పక స్థిరముగా దేవుని 
(పీలికొలుకు నలుపూదురు, నమాజు “అయిదువూటలువే పి తీరవలనసినది, 
నమాజుసలుపుట విశ్వాసము (ఈ మాను నకు గుజుతుః, భక్తులు గేపుండు 
తమకు నొసంగిన ధన ధాన్యము లనుండి "దేవుని వీ)తికొలుకు కొంత పేదలకు 
చానముచేయవలఅెను, అందు జకాతు (విధిదానము మనగిపూర్వకముగా 

చేయు ప్రతి దానములు (నదఖాత్ ) చేరును. 
యశో 

—0 4 రాం అటి 

ఓ వల్టజీనాయూమి-నూ న-బిమా-ఉన్ బిల-ఇ ల కావమిడిన్ జిల-మిన్-ఖ బొ 

లికవబిల్-ఆఖిరతి-హుమ్-యూఖినూన్, జలా- ఇక తలా-హుదమ్-మిర్- అబ్బి 
పీ మ్-వ-ఉలా-ఇక-హుముల్-మయుఫ్-లి పాన్. 

ఓ నీకు నొసంగంబడిన " దానిని, నీకంెటెయుందుగా నొనంగంబడిన 
దానిని విశ్వసించువారును, పరలోకము నందు నమ్మికగలవారునుు $+. అగు 
వారె తమ దేవుని సన్మార్హమునందున్నవారు, మణియు వోళే మోత్తము 
వొందువారు, 

వ్యా! 4-5, వా(జత్ ముహమ్మదు వైగంబరుపారికి "దేవునివే నాసం 
గంబడిన ఖురాను (గ్రంథమును మణి యు ఏరికివూర్వము గడచిన (పభక్షలకు 
డేవునిజే నొనంగంబడిన గ౦ంథములగు తే” రాతు, ఇస్టీలు, జబూరుు "మొద 
లైన గ్రంథములను భక్తులు విశ్వసీంపవ లెను, వె న స్ "దేవదత్తే (గంథ 
నును తిరస్క_రించిన చో విశ్వాస సహీనులగుదురు. పరలోకమును "ఆఫిరశ్ 
అనుదురు. భక్తులు 'దీనినికూడ _విశ్వసింపవళ్తాను. ఇంతవణకు వెప్పంబడిన 
విషయములను విశ్వనీంచి నమాజు నలిపి దానముబే నీనవాలే "జేవునిజీ 

వూావీంపండిన నన్మార్షము నవలంభించినవారగుదురు.  మటియు నిట్టినా"కే 
యిహాపరములందు విజయముగాంచి "మోత్నముపొందువారు, బ్రంతవటకు 
విశ్వాసుల విషయమును వారు పొందు ఫలితమును గూర్చి చెవృంబడియొను, 
“ఇంక అవి? సృసులనుగూరర్చి చెప్పంబిడు చున్నది, 

6. ఇన్నల్లజేన- కఫరూ-సవాశిన్ -అతై హీమ్-ఆ.ఆన్- బర్-త హుమ్ - 

అమ్-లమ్-తున్. జర్ -హుమ్-లా-యూమినూన్, 

7 ఖతమల్లావు? 'ఆలా-ఖులూ- బిహిస్-వ-ఆలాసమ్-ఇహిమ్-.వ-తలా 

ఆబ్ సారి. హిమ్.గషావతుకా-వలహుమ్ లకాబున్ ౮ _అజీష్, 
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6. నిశృణయము గా అవిశానుతై న వారికి నీవు భయబోధ నిచ్చినను 
బ్రయ్యకపోయినను వారికది నమానకేు, వారు విశ్వనీంపరు, డేవుండు 

వారి హృదయములనై నను వారి చెన్చల్వవెనను ముదు వేసియున్నాండు, నుటీ 
వారికన్నులవై -తెరకప్పియున్న ది వతి, వారికి గొప్ప బాధ (శిత) యున్నది, 

వ్యా! 6-7. ఈ వాక్యములందు అబూ జివాల్ వెెదలగు - అఆవిశ్యాను 
లైనట్ట వారిని గూర్చి ఇప్పంబడినది, ఇస్త్టామునకు విరోధులై విశ్వాసులను ' 
నశీంపంజేయవలెనని పట్టుపట్టినట్టి వారికి బోధించినను, బోధింపకపోయినను 
వారికది సమానమే, వారు నమ్మరు. మత్రీయ వారి హృదయముల వైనను 
చెవులనై నను ము[ద్రపడి యున్నది, ఆనం గా నెట్లు మాద) వేయబడిన వస్తు 
వులో నితర వస్తువు (ప్రవేశించుటకు వీలుచేదో 'యటులే వారి సాదయము 
అవిశ్వాన -ద్యేషములచే కఠినమైనది, ఖురాను సదుపచేశము చెవియెగి 
వినరు, బోధ వారి హృదయములలో ప ప్ర వెళశింపదు, ఎట్లు కన్నుల్వు తెర 
కప్పి యుండిన-చో నెదుటి వనున్ర కినంబడదో, యటులే వారికి సన్నార్షము 
గో చరింవదు, శావ్రన వారు విశ సి ౦పక గొప్ప నరకబాధకు పాలగందురు, 
"కంక వంచకుల విషయము వివరింపంబడుచున్నది, వంచకులను మునావిఖికా 
అనుదురు, ఆనంగా హృదయములో అవిశ్వాసముంచి విశ్వాసులను మోస 
పుచ్చుటకైై కపట వీశ్వాసమును 'వెలింబు చ్చువారు. ఇట్టివారిని సాధారణ 
ముగా కని వె పెట్టుట చాలకన్టము, కావున వారిగుణములు వివరముగా రాబోవు 
వాక్యములలో చెప్పంబడినవి, 

8, వమినన్నా సి-మన్ -యఖూలు-అమన్నా-బిల్లాహి-వబిల్ యామిల్ 

ఆఖరి-వమా-హుమ్-బిమూ-మినీన్, 9, యుఖా-ది-. - ఊ-నల్లాహా-వల్లడేన్ -ఆ 
మనూ- చమా-యఖ్ -దఊూన-ఇల్లా-అన్ఫుస-హాంమ్- వమా - యస్ _ ఉరూన్, 

10, ఫీయులూ- -బి.హిమ్-మరజున్ ఎప దా-ద-సా ఎ-ముల్లాను-మ అజన్-వలహుమ్ 

అవోంబున్_అలీమమ్.బి మాకానూ.యక్ చై బూన్ ॥ 
రె, కొందలు (పజలు మేము దేవుని యందును తుదిదినమునందును 

'విశ్వాస ముంచితిమని పలుకుదురు. మణి వారు విశ్వానులు కానే “కారు, 
9, ేవునిని, విశ్వాసులను వారు మోనగించుచున్నారు, 'నిజయుమనంగా! 
వారు తమ్ముతామే తప్పు నితరులను మోసగించుటబేదు. కాని అదివారు 
(గ్రహింపతన్నారు, 10. వారి హృదయములలో రోగమున్నది. మణి వారి 
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రోగమును "బేవుండు హెచ్చుగాంజేసెను, మతీయు వారు అసత్యము పలుకు 
చుండుటవలన వారికీ నొప్పించు బాధయున్నది, 

వ్యా! 8-9-10, వాజ్ రత్ మువామ్మదు వారు మక్కాపురము విడిచి 
మదీనాపురము చేరిన కిషప నచట బ్రసామ్ (ప్రబలెను, మడీనాలోనున్న 
జాసుఖజరజ్ అను వారును కొందటు యూదులును ఇసామ్ నుతములో 
చేరిరి, కాని యందు కొందు చేరకుండిరి, బదగు యుద్ధము లో ముసల్మా 

నులు విజయము గాంచిరి, మక్కా_ఖురెవులు ఓడిపోయిరి, ఇసామ్ విజయ 
మును చూచి కొందు యూదులును ఇతర అరబ్బులును ము సీములను మోస 
పుచ్చుటశై ఇస్తైమ్లో చేరిరి, వీరందణకును అషబ్బుల్లాబికా ఉజై బిన్ సలూలు 
నాయకుడు, ఇతండు లోలోపల ఇస్టామును నశింపంజేయవలెనని విరోధు 
లతో కలిసి కుటలు చేయుచుం జెను, వునస్ఫూర్ని గా విశ్వసింపక నోటి 
మాటలతోనే విశ్వనీంచినచో అది వంచన అనంబడును కదా? అందుచే 
వంచకులు విశ్వాసులు కా నేరరు, సర్వజ్ఞుండగు 'బేవునికి వారి వంచన కుట్రలు 
'కెలియకుండునా? ేవుండు తన (పవక మూలమున వంచకుల విషయము 
తెలుపుటచేతేను వంచవల చేష్ట లవలనను విశ్వాసులు వారిని గురి ౦ంపలగలరు. 
కావున వంచకుల కుటలు సాగనేరవు, అయిన వంచకులు తాము "బేపునిని 
విశ్వానులను మోసపుచ్చుచున్నామని భమపడిరి, తుదకు వంచనవలన 
వంచకులే నష్టపడుదురు, కాని వంచనవలన వారికది తో౭చదు, వారి హృద 
యములో వంచన ఇస్తామునందు 'ద్వేషమ్ము ముస్టీయల విషయమున 
అసూయ అను రోగములు ముందుగా నే యుండెను, వతి బ్రస్థామ్ వ్యాపీం 
చుకొలందిని ము స్రిములు హాచ్చుకొలందిని వంచకుల మనోరోగమయు "వాచ్చ 
సాగెను, వారు మనస్సులో లేని విశ్వాసమును బెలిబుచ్చి యసత్యకు 
లాడుటవలన వారికి తీవిముగా నొప్పించు నరకఇఖాధయున్నది, 

11. వఇజా-ఖీల-లవుమ్-లాతుఫ్ -సీదూ-ఫిల్ -అర్_జి-ఖా లూ” బ్రన్న 

మా - నహ్ను-మున్-లిహూన్, 12, అలా-ఇన్న హుమ్ -వృూముల్ - ముస్ నీ 

దూన-వలాకిల్ . లాయవష్- ఉరూన్- 
11, మజీయు భువి (జేశము)లో నుప్మదవము గలిగింపకుండు 

అని వారితో. 'జెవ్పినవో మేము చక్క_(బట చువారము మా(తమే అని నారు 
పలుకుదురు, 12, జా(గతృ్పపడుండీ నిశృయంబుగ వారే యువద్ళవములు 
చేయువారు, శాని వారు దానిని (గహింపరు, 
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వ్యా॥ 11, 12, వంఛకులు తమ అవిశోనము చే సత్మా_రక్రయలు 
జేయకుండిరి, ఇస్లామ్ యొక్క. విరోధులతోం గలిని కటలునలుపు చు "చేశ 

ములో శౌంతము లేకుండ చేయు చుండిరి, ఎవారెన ఏరితో మోరిట్లు ఎందులకు 
చేయుదురు ? అని యడిగినచో తామచేయ + కార్యములు మంచివి, వీనివలన 
ఫూర్వమువలె విశ్వ్వాసులకును అవిళానులకును 'స్నేహభావము కుదురును, 
ఎట్టి కీడు కలుగదు. మేముచేయునది సవరణ అని పలుకుదురు. కాని వీరిష్మటల 
వలన మతా భివృద్ధిగాని "దేశములో సౌంతముగాని కలుగదు, వీచే వినాశ 
కారకులు, అయిన వీరి వంచన రోగమువలన వీరిదోషము వీరికిం డెలియదు, 

అని, హెచ్చరిపంబడియెను, 
ల 

18, వపజా-ఖీల-లహునము-ఆమినూ -కమా-ఆమ నన్నాను-ఖాలూ-అనూ 

. మిను-శమా-ఆవునశ్నుఫ-హో ఉలలా-ఇన్న పాుమ్-హుముస్ - నుఫప+ీఉ -వలా 

కల్ -లాయల్లమాూన్. 
18, మశీయు వారితో సర్వజనులు విశ్వసించినట్లు మారును విశ్వ 

సింపుండు అని ఇప్పినచో మూాథులు విశ సించినట్టు మేమును విశ్వసింవవల 
యునా? ఆని వారు పలుకుదురు, జాగ్రత్త పడుండీ, వాశే మూథులు, కాని 
వారికది తెలియదు, 

వ్యా! 18. “వై గంబరులవారి శిష్యకోటివలె మోరును నిజముగా 
విశ్వసీంపుండు అని వంచకులతో, ఎవరెన చప్పినచో వారు తవ వంచనచే 

అవివేకమే నిజము ెలినీకొనలేక న సర్వమును దేవుని పీతికొలుకు వినియో 
గించిన ముసల్మాను భకులను మూథులు అనిచెప్పుదురు, వాస్తవముగం 
జొచిన బ్రివాలోకతు చ భోగముల కి పరలోక మోవమును వదలుట ఇవాల 
మూఢత్వము, అందుచే నే వంచట లేమూఢులు అని హెచ్చరింపంబడి యొను, 

1. నావ్తజా- ల-ఖుల్ల 'జీన-ఆమనూ- ఖాలూ" ఆ-మన్నా-చజ్లతా - ఖలొా- 

ఇలా-షయా- పీనిపా నఖాలూ" -ఇన్హ-యఅాకమ్ ఇన్నమా- నవ్న్న - మున్ - 

తహొ-జిఊన్, 15, అల్లాహు-యస్ తవ బీడ్ - బిపిన్ - వయ - ముద్దు- 

హుమ్-ఫీ. ఫీ.తుగ్ _యానిహామాయలీ “సుపూన్', 16. ఉలా-బ్రకల్లజే" నమ్-తర 

వుజ్- జలొ-లత- విల్ -వుదా-సమా. అబిషాత్ - తీజాఖితు-హుమ్- వమా - క 

నూ-ముహొ-తదీన్, 
లై 
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14. మతీయువారు ముసల్మానులతోం గలియునపుడు మేము విశ్వ 
సించినారము అని పలుకుదురు, వుజి వారు తమ విశౌచములవంతి దుష్ట 
నాయకులలో వకాంతమునందుం గలసీనపుడు నిశ్చయముగా మేము మూలో 
నున్నారము. మేము మునల్మానుల "నెగతాలి మా[త్రయు చేయు చుందుము, 
అని చెప్పుదురు," 15, దేవుండు వారి పరిహానమునకు శిక్షవిధించును. 
వారిని వారి దుర్గార్టములో నే వదలుచున్నాండు, వారు ఆంధులై యున్నారు, 
16, వారే సన్మార్హమునకు బదులుగ దుర్మార్షమును కొన్నవారు కాని వారి 
బేరము లాభకరము శాలేదు, మణీయు వారు సన్మార్షము పొందినవారును 
క్నారెరి. " 

వ్యా 14,15,16. వంచకులు ముసల్మానులల్ం గలినీ మేముకూడను 
బ్రస్థామ్లో చేరినాము అలి పలుకుచు అఇస్తామ్ వలన గలుగు లాభములను 
పొందుచు సంతసించుచుండిరి. తిరిగి యావంచకులు ఒంటరిగా తవు దుష్ట 
నాయకులతోం గలిసీ కొనినప్పుడు, అయ్యా! మేము ముసల్మానులతో కలియు 
నది, మనస్సూ) ర్తిగాకాదు. వారి రవాన్యయలు కనుంగొనుటకును వారివలన 
లాభము పొందుటకును వారితో పరిహానమాడుటకును, మజీమేము మతము 
నందును పతి విషయమందును మీతోనే యున్నారము. మిమ్యువదలము 
అని పలుకుదురు. వంచకులు పన్ను కుట్రలను "బేపుండు కొన్నాళ్ళు మన్నించి 
విడచిపెటినను దప్పళ వారికి "వెనుక శిశ్రవిధించును, బేవుండు వారిని 
కొన్నాళ్ళు వదలి పెట్టినందున అజ్ఞానాంధులై. "బేవులాడుచున్నారు. వారు 
సనాంర్దమును వదలి దుర్మ్శార్షము గైకొన్నారు, వారు చేసీన వ్యాపారము 
లాభము గలిగించలేదు, ఎందుకన వంచనచే కుట్రచే వారి గుట్టుబయలుప డి 
యిహామునందు మానము వోగొట్టుళొనిరి, పరలోకమునందు నరక బాధకు 
పాళెరి, తుదకు వారు గావించిన కు[టలవలన సన్మార్లులును గాక పోయిరి, 

17. మస-లువుమ్-కమన_లిల్ -లజిన్-తౌ-ఖద-నారన్' -ఫలమ్మా-అజా- 

అత్-మా హౌ లవ జహా-బల్లావు-బినూ-రిహి మ్-వత-రక_వామ్-$పిలు_ 
మా లిల్ _.లాయుబ్ సిరూన్, 18, సుమగ్దమ్ = బుక్ళున్ _ ఉమ్ -యున్_ఫ 

వుమ్-లా-యర్.జిఊన్ 
,.. కే/ వారి వినయము ఒకండు అగ్నిని వెలిగించగా కొంద జావెలుతు 
రులో చుట్టుపట్లనున్న వానినిచూచి .ైవవశమున అది ఆజీపోయినపుడు 



కాండము 11... సూరయేబఖరా 2, | 11 

చీకట్టుకా గా వారేమియు చూడ లేకపోయినునది, 18, వారు చెవిటినారు 

మూగవారు, (గుడ్డినారు, కావున -వెలుతురునకు మరలరు, 

వ్యా 17, 18, ఈ వాక్య ములలో వంచకుల విషయమును గూర్చి 

మొక పోలికయియ్యబ డెను, ఎట్లు అగ్ని వెలిగినపుడు చుట్టుపట్ల నున్నవి 

(ప్రకాళింపంగా వురాడంగలిగి యగ్ని చల్లారగానే చీశటి క్రమ్మకొన్న -సేమియు 

మాడ "లేకకోయినటులే వంచకులు విశ్వాసమును కా ంతినిపొంది దానివలన 

బ్రహాలోక 'సౌఖ్యయులుపొంది చావగానే యావంచకప్పు విశ్వానమువలన పర 

లోకమునందు మోతము పొందలేక నరక బాధలకు పాలై రి, వంచకులు 

చెవిటివారు, కావున సత్యమయువి నరు, మరాంగవారు కావున సత్యము ప సలుకరు, 

(గుడ్డివారు, “కావున లాభనష్టములను చూడరు, నత్యయమునుగూర్ని (గుడ్డియు 

చెవిటీయు మూంగయు గలవారు తవు దుర్ధార్ష రమయువదలి సనార్తిర్ణమునకు 

మరలివతురా? రారు. 
"9 జంట ట్లో 

19. జా_కనయిసిబిమ్-మినన్-సమాయి-$ీహి-పోలుమాతున్-వరల దున్ - 

వబర్-ఖున్-య జ్-అలూనా అసాబి.అవహుమ్-థీ-అబజా-నిహిమ్_.మినస్- సనా- 
అలాట్ అడం జలే ఆటీ ఆటీ! ॥ 

ర్రఖి- -హా జరల్ -మాతి-వల్టామవు- ముహీతు-మ్-బిల్ -కాధిరీకా. ౨0. యకాదుల్ 

బర్ ఖు-యథ్.తవు-అబ్- సౌరహుమ్-కుల్లమా-అజాఅ-లవుమ్ “మహో-ఫీపొ -వ 
బా-అజ్- లమ అలైహిమ్- ఫామూ-వలౌ.షపా- అల్లాహు-లబహబ బిసమ్-వృహిమ్ 

వ-ఆబ్ సా-రహిమ్- ఇన్న ల్లాహా-ఆలా-కుల్లికై ప్రఖన్.ఫదీర్ , 
19. లేక, వారివిషయము. ఆకాశమునుండి వచ్చు ఘోరవర్ష య వలె 

నున్నది, అందు చీ (కట్లు ఢతుములు మెలతుపులున్నవి, వారు ఘోరమైన డలు 
ములవలన చావుభీత్ చేత తమ(వేళ్ళను చెవులలో దూర్చుకొనుచున్నారు 
మణీ యు 'దే్య్యేండు అవిశ్యానులను కూడ ఆవరించియే యున్నాడు, 
20, మెయిస్తలు వారికన్ను లను నెగురంగొట్టుకొని - పోవునట్టున్న వి, వారికి 

వెలుతురు అగునప్పుడెల్ల వారు అందునడతురు, మణియు “వీశటిక)మ్ము 
కొనినవో వారు నిలిచిపోదురు. మలి జేవు(డు కోకినచో వారి “చన్రులను 
కన్నులను దీనీకొనిపోవును, నిశ్చయముగా దేవుండు సర్వశక్తులుగలిగి 
యున్నా (డు, 

వ్యా॥ 19:20, ఈ వాకళ్టము లలోను మలక పోలికతో వంచకుల 
విషయము చెప్పబడి యె, ఎట్టు (ప్రజలు కారుమేఘములు కమ్ముకొని ఘోర 
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వంచకలు ఇస్తామ్లోనున్న ధర్మములను. విని తనుకుం గలుగు ఆ౭కకకణ స్ 
మనుచూచి 'ఇపాలోక తుచ్చ సౌఖ్యములను యోచించి యవిపోవ్లు రే కు 

యను పొొణసంకటములోపడుచు ఒకప్పుడు ఇస్తామ్ మహిమను దాని త 
మునుచూచి సన్మార్టమునకువత్తురు, కాని యే వైనకష్టము వారికి నలిన fl 
సన్మార్హమువిడిచి యవిశౌ (సమయమును అవలంబింతురు. “కమ్మతాయు కాశ 

కొనుట, పలువిధము.లెన యత్నమాలుచేయుదురు. కాని నర్వజ్ఞ్ఞుం గో 
సర్వశ క్షు కండును అగు -డేవుని రిక్షనుండి వారు కప్పించుకొనంా అర 

ఎవడో 

బే, యా-అయ్యు. హన్నాసుఆబుదూ. -అబ్బృకు- ముల్లిజీ-ఖలఖు తమ్ 

వల్ల - జీన -మిన్ - "ఖబ్-లికమ్ - లఆల్లవమ్-తత శ ఖూన్, 29, అలజ్ - ee *) 

a. 

లకుమల్-అరొప-ఫిరాష౯ వస్ -నమాఆ-వినా ఆన్ -వఅన్ - మమినన్- సంజయా .. 

మూలఅన్-ఫఅఖ్-రజ-బిహీ-మిన స్ -సమటాౌతి- రీజ్ _ ఖల్-లకుము -ఫలొా ~ శి 

వానే సడ 

ఆలూ -లిల్లాహి-అన్వాదన్-వఅన్-తుమ్ -త అ - లమూన్ , 

21, ఓీప)జలా రా ! మోరు భ క్హిపరులగుట క్రై మిమ్ములను మాష k 

కులను పుట్టించిన మిపోవకుడంగు "దేవునిని పూజింపుండు. 22 ఆళోల 7 
మాకొజకు భూమిని పజుపుగాను ఆకాశమును వెకప్పుగానుబేనీ యా ఆరా జో యు 

నుండి నీళ్లను కరియించి దానివలన మీ యాపోరము కొలకు ఫలణమంజి మ 

కల్పిం చెను, కావున మారు ేనునికి సాటి కల్పింపకుండు, మలియయు ఇది 
పోరు తెలిసీయే యున్న ది, 

__ వ్యా1 21:22. ఈ వాక్యమలలో చేవుని యేకత్వము (తెపీ-య)ు న్ను 
ఫార్చియు ఆతనినే పూజింపవలసీనది యనియు తెలియుచున్నది, "జీ. ఉప 
లేడని పలుకు నా_స్తికులకు నిందు గొప్పనూచనలున్నవి, కర లోను 
యెద్దియు సెర్పడదు, మొదట మనుము్య్యుండు తన పుట్టుకనుగూర్చి రూం ఇ, ప 

వలెను. ఎట్లు పుట్టి పెరిగి జ్ఞునవంతు డగు చున్నాడు? ఎట్లు తన పోతన ఇ 

వసతులు లోకమనరదేర్పడి న వీ? ఆకాశమును అందలి సూర్య చంటదాదు ఆని, 
వర్ద్మమున్తు భూమియు అందలి ఫలములును, ఎట్లు మానవునకు పరా ఇ ఇర 
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కారులగుచున్నవి? ఇవి యన్నియు సృష్టికర్త లేనిచే తమంతట తౌ మే 

యైనవా? ల్రకైవరును చెప్పంజాలరు, తమంతటతామే యగుట శ్రకృతివిరు 

ము. ఎట్టు ఒకయోడ క ర్రలేనిది తనంతటతా నే మేర్పడి సామానువేసికొ 

హెవికండులేనిచే తనంతట తానే సము[ద్మపయాణము సలివి శవ్రకటం కేదో, 
అటులే ఈ లోకమును ఇందలి నమ్నన్తమును ఎట్టి కలతలులేకుండ [క్రమము గా 

జరుగుట సృష్టికర్త లేనిది కానేరదు, . లోకనృష్టీక ర్త రే అల్లాః (దేవుడు)అని 

పలుకుదురు, ఇట్ట పోపషరకుండగు తేనే మానవ్రల పూజలు పొందుట 

కరు (డు. ఆతనికి నెవరును సాటిలేరు, ఎందుకన నర్వమును ఆలనినృష్టి య, 

ఆకనికి మించినది యెద్దియునులేదు, ఎట్ట మహోానీ యుం2జైనను దేవని! 

“నీవకుండెం కావున మానవులు తమ్ము సృష్చించిపోషించు సర్వశక్తుండగు “డేను 

నిగికడలి'తాముకల్చిం'చుకొన్న ట్లీయ 'నెట్టిలాభనషస్టములు చేయంజాలనివియు 
నగు విగ్రనాములను ఫూబజింపంగాడదు. ఎవరును జీన్రునికి సాటిచేరు, 
అనియు ఆతనికిదప్ప పూజకు నితరులెవరును పొాతులుగారు అనియు, 

నందణుకును చెలియును, 

br 6... లీ అయి 

28, వల్పిన్ కున్-తుమ్-ఫీ రైబిమ్-మిమాస్తి-నజ్ -జల్ నా-అలా- ఆస్దీనా - 

ఫాతూ-లి-నూర తిమ్ మిమ్ -మిస్ లిపీ--వ ద్ ఊ-మువా-దాఅకుమ్-మిన్ _ దూని 

ల్లాహి-ఇన్ కన్ తమనే సాదిఖేన్,24.ఫబ్రల్- లమ్-తఫ్-ఆలూ--వలన్ _తఫ్అలూ- 
ఫత్తఖున్- -నాజ లతీ-వఖూదు-పాన్నాసు-వల్ హి-జారతు- జ్ “వృద్దత్. లిలొ- కాఫి 
రీన్ , 

2౩ మజీయు మేము మాభి క్రునికొసంగిన ఖురానునుగార్చి మికు 
సంచేహామన్న చో దినివంటి యొక నూరాను మారు దీనీఫొని రండు, మణీయు 
మారు నత్యవంతువై నచో జేవునిని వదలి 'మినమ_స్త సహశయులను విలిచి 
కొనుండు, 24, అప్పూడు మోరిట్లు జేయలేకపోయితి రా! మౌకున్న డును 
చవేయంబాలరు, కావున (పజలును ఏ జాళ్ళును వంట జెలుకొలు శాంగల నర 

కాగ్నినుండి తప్పించుకొను(డు, ఆది అవి? సుల కొటకు నిద్ధమైయున్నదిం 

న్యా! 28-24. ఈ వాకష్టయలలో ఖురానెవరీఫు చేశ్చని(గంథమని యు 
హజరత్ ముహమ్మదు దేవుని (ప్రవ క్షయానియు న న్మపమాణముగా రుజువుచేయం 
బడినది, ఎట్లన, అవిశ్వాసులు, ఖురానువాక్యములను విని, ఇవి డేవుని వాక్య 
ములుకాను, యమవామదుచారి వాక్యములు. పిరుకూడమా నవు లే, అనిసం జేహింస 
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సాగిరి. చానికింగాను జీవుడు ఓయి అవిశ్వానులారా! ఖురాను జీవుని [గ్రంథ 
మనుటలోమాకు సంచేహామున్నే చో మణీయు మిరు పలుకమాటలలో సత్య 
మున్నయుడల మోరును మిసహాయులును వేరి ఖురానె షరీఫులోని నూగావంటి 

యొక సూరా (మూండు వాక్యములు గలంది) కల్పించి తీనికొనిరండు, అని 
(పకటింపంగా అవి” స్వనులందుజును గ ప్పృవి ద్వాంసుల య్యును ఆటు వేయ. 

జాలక పోయిరి, మజశీయు ని(కమందు కూడ (పళీయమువణుకును జేయ 
జాలరు, అని [పకటింపంబడియెను, ఈ (పకటన ననుసరించి యింతవలుళు 
నెవ్వరును చేయజాల_లెరి, ముహామ్ముదువారు చదునుటను వ్యాయుటను 
తెలియనివారు. వారు ఎవరియొజ్దను ఏపాఠశాలయందును చదున్రనేక్చిన 
వారుకారు, ఇట్టివారు ఇట్టి అద్భుళేమైన “శై. 'శేలియు ధర్మయమలునుగల ఖురాన్ 
షరీఫ్టు తమంతటితా యే చేయంజాలరు. ముణీయు వారివిరోధులు ఆరబీభావలో 
గొప్పపండితులును మహోకవులును అయి ఖురొనె షరీఫువంటి ఒక్క నూ రాను 
కల్పింపంజాలక్ష సులభమా ర్లమును వదలి ధన (పాణములకు' నష్ట కరటుగు 
యుద్ధమున కై సిద్దులెరి. శావున ఖురానెవరీఫు "జేవుని (గంథమనియు, అట్టి 
(గంధమును : పారదిన, పాజ్రత్ ముహమ్ముదు దేవుని (ప్రవ క్రయనియు నరో 
డేను కావున నిజయుబెలినీన వీదప విశ్వసీంపప లెను, లేనిచో లతిరన్కురించు 
వారుఆవిశ్వానుల (కాఫర్ల) కొలకున్న ఘోరమైన, నరశాగన్నికి ఆవహుతులగు 
దురు జనులను జా శ్గను వంటచుణకలుగాంగొను అగ్ని యంత బాధాకర 
మగునో చదువరులే + యూహీంపవలెను, కావున దీనినుండి తవ్చీంచుకొను 
మాగ్గయ విశ్వసించుట దప్ప చేరు లేదు, 

జల! అనాలో తో 

25, వబమ్-షిరల్ల-బేనాఆమనూ వ-అమిలుస్-సాలివోతి- )-అన్న.లహుమ్- 
జన్నాతిన్ -తజ్ రీ మిన్-లేహ్-రిహల్-అన్" హోరు-కు ల్లమా- ధుజెఖూ మిన్ వశీ _ 

మిన్-సమ'రతిర్-రిజ్ - ఖన్ ఖాలూ హోజల్లబీ- రుజిఖ్నా-మిన్- ఇ ఖ్ - లు వా 
ఊకతూవిపీ--మ తపా భిహాన్- -వలహుమ్..ఫీపో-అజ్ వాజుమ్-ముతహ్-పారతున్ 
వహుమ్-కీహో-ఖా లిదూక్', 

20. మజీయు విశ్వసించి సత్కార్య్యములు చేసిన వారికి కాలువలు 
ప వహించునట్టి స్వర్షవనములు గలవు, అను నంతోష షవార్తనిమయ్ము, అచ్చటి 
ఫలములు తినుటకుయగాను వారికి నొసంగంబడునన్ర జెల్ల అవి ఇంతకు ముందు 
మాకు దొరికీ నవియే అని వారు పలుకుదురు. నటీ యు వారికి ఒకటినొకటి 
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పోలిన ఫలములొసంగంబడును. మణియు వారికినందు పవ్నితలైన రలు 
న్నారునామతియు నందువారు ఎల్లవుడునుదురు, 

వాసి! 25, మునుపటి చాక్థములలో అవిశ్వాసులకు ఖఘోర నరశాగ్ని 
బాధలున్న వని చెప్పంబడియెను, ఈ వాక్యములలో సత్కౌా-ర్యములుచెనీన 
విశా(సులకున్న పుణన్ధిఫలితమగు స్వర్షసౌ ఖ్యమన్నదను నంతోషవార్త ర 
యియ్యంబణాను, జేవుని |ప్రీతిపొంది స్యర్షసౌ ఖక్టియలు లభించుట కె మఖ్యి 
మైన యాధారము విశ్వాసము (ఈమాన్), విశ్వాసములోంబాటు స నత్కౌ-ర్యు 
ములు వేయవలెను. పాప కార్యములను వదలవలెను, స్వర్షవనము (జన్నత్) 
లో నీటి కాలువలు (పవహించుట చాల ఆనందకరము, న్యర్షని వాసులకు ఆహో 
రమున్నకే ఫలములు లభించును. అవి రూపములోను “రంగులోను ఒకటి 
నొకటి "పోలియుండును. కాని ప్రతిఫలముయొక్క.-_ రుచి వేజుగానుండును, 
న్వర్షములోని ఫలములు రూపములో బ్రపాలోకముందున్న ఫలములను పొలి 

యుండును, కాని రుచిలో మా(తయ బాల వ్యతా్యాసముండును, ఇట్టిపో లికను 
బట్టియే స్వర్లనివానుల్కు ఫలము లభించునపుడెల్ల బది ముందుదోరకినది యే 
యోని పలుషదురు, కాని భుబించిన వీదప రుచి వేతుగానున్న దని సంతసింతురు, 
స్వర్లయమనందు పవితలై. న (స్రీ లుందుదురు, వారియందు బ్రహాలోక (నె త్రీలో 

నుండు రజస్సు, మలమూ (తములు, మొదలగు అసవ్యాములుండవు, స్వర: స్రీలు 

ఆత్మ పవిత్రతయును “దేహూళుద్ధియునుగలిగి యుండుదురు. స్యర్షని వాసులు 
స్వర్షములో'నే సదాయుండుదురు, అందలి సౌఖ్యములు స్థిరముగా ననుభ 
వించుచు'నే యుందురు, అందువారి శెట్టి కొరతగాని దుఃఖము గాని యుండదు, 

బ్రంతనణకు ముఖష్టమైన నకూడు విషయములనుగూర్చి "ెప్పంబడి 

యను, అని 1, మేము ఎక్కడనుండి వచ్చితిమి, వస్థితిలోనుంటిమి. దీనిచే 
మప్టా ((ప్రారంభాసృష్టి అనుదురు, 2, నమితినవలెనుు, ఎచ్చట నివసింప 
వలెను, దీనినే మఆన్ (జీవన స్ధితి అనుదురు, శి. మరణించిన నినప వఫలిత 
మగును* దీనినే మఆద్ అనుదురు, 

26, ఇన్నల్థావా - లొయస్ - తక ఈ- అన్ -యజ్ -రీబ -మనలమ్- మా-బడా. 

బతన్-ఫమా-ఫౌఖహో.ఫ అమ్మల్లజీన-కమనూ- ఫయలఆ లమూనా అన్నహుల్ - 

హథోఖు- మిర్ -అబ్బిహిమ్ -వ-అమ్ముల్ల-బీన-కఫరూ-ఫంయఖూ లూూన-మాడా-ఆ 

ఇఉ-దల్లావు-బీ సోదా-మస-లన్- యుబిల్లు-బిహీ-కసీరన్- వయహ్మీ- బిహీ-కసీరా. 
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వమా-యుజిల్లు, బిహీ-ఇల్ -లల్ - ఫానీఖిన్, 27 అల్లజీన-యన్ “ఖు జాన-అసం- 

దల్లా హా-మిమ్.బల్-ది-.మాసా-ఖపీ*--వయథ్. తున మా-అ మ. రళంవు బిహీ- 

ఆన్-యాసల-వ.యుఫ్-నీదూస-ఫిల్-ఆర్బ.ఉలా-గక, వయ ల్ "ను- సీగూన్. 
26, నిశృయంబు గా "జీవుండు చిన్నదోమను గాని, దానిని మించిన 

దానిని గాని ఉదాహరణము గా నిచ్చుటలో సిగ్గుపడండు, కావున విగ్వొను 

లైన వారు తమపుభువు ఇచ్చిన యుదాహరణము సొయైనది యని చలిని 
కొందురు. కాని అవిశ్వాన్తులైనవారు ఈ ఉదాహరణమువలన జీన్చని యిష్ట 
మేమి అని పలుకుదురు- బేవుందు ఈ యుదాపారణము వలన న'జీేకులను 
సన్మార్హమునుండి తొల(గించుచున్నా(డు, మశీయు దీనివలన 'చాలనుందిక్ 

సన్మార్ణయు చూపుచున్నాండు, 27, మణియు జేవ్రనితో ద్థీరమైన ఒడంబడిక 
గావించికొనిన విదప దానిని (తెంపునట్టివారును "జీవుడు కలువ్రుండు అని 
యాజ్ఞావీంచినదానిని (తెంచునట్టినారును "దేశము (భువి లో వినాశము 
(ఫసాదు) కలిగించునట్టి వారును అగు దుర్మ్శార్డులను మాత మేయో యుదాొ 

పారణము వలన 'ేవుండు సన్మార్షమునుండి లొలంగించుచున్నాండు సీజీ 
నవమము పొందువారు. 

న వాస! 26, 27, అవిశ్వాసులు, ఖురానువంటి కొన్ని వాక్యములు 
వేయలేక పోయిరి, ఆయిన మటొక విధమున భి రానునుగార్చి నం'దీహింప 
సాగిరి, అదియేమనగా ఖురానెషరీఫులో "నిక్కు. ఉదావారణనములున్న వి, 
అందు ఈగ, సాలెపురుగు, మొద్యలెనవి యుదావారణము గాంగొనంబడి నవి, 
ఈ యుదాహరణములను అవిశొనులు విని ేవుండు గొప్పవాండు, వాని 
వాక్కులో నిటువంటి హీనమైన యుదొానారణము లుండనచ్చుసా? శాస్పున 
మేము నమ్మంజూలము అని పలుకసాగిరి, దానికి ఈ వాకష్టమయలలో సమా 
ఛానము ఇ్రయ్య(బడినది. పోల్చుటలో ఎద్దాని గూర్చి యు దాపహారణమియశ్లి 
బడునో యా విషయము ననుసరించి పోలికయుండును, శాని నోల్చువాని 
గారవమునుబట్ట యుండదు, కావున "జీవుండు ఇద్బిన ఉదాహారణములు 
ఆయా విషయముల ననునరించి యుండును, ఈ యుజావారణమయులు నగి 

| నవి అని హృదయ శోద్దిగల విశ్వానులు కెలిసికొనుదురు. శాని కేన 
| రోగయుగల అవిశ్వాసులు, వంచకులు మొదలై న దుర్భాష్లలు నిజయు 'తోలిని 
' కొనక సందేహించి దీనివలన "దేవుని యిష్టమేమి అని పిశ్నింతురు, ఆవిశ్వా 

నులు తిరరక్కరించి నన్మార్లము వడలి దురాార్థులగుదురు, విశ్వాసుల విశ్వా 
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నము, ముజింత స్టీరవడును, ఉదావారణములు విని దుర్మాష్దలగు వారి దుర్షుణ 

ములు ఈ నాక్ళోయలో వివరింపబడినవి, వారు -దేవునిలోయగావించిన జడం 
బడికను తెక్క_ చేయక దానిని 'లెంఫుదురు, బేవుండు బంధు వుల బంధుత్వమును 
కొాలుపుండు అని ఆబ్బ సంచి యుండగా దానిని (శెంపుదురు,మజీ యు నితర 
సత్కారస్ట్రములను ఆచరింపరు, "దేశములో ఆల్రరులు, గావించి విశ్వాసులతో 

ఖరోధించి వీరి విరోధులను వారిపై కలవామునకు (పేలేవించి జేశములో 
. వినాశమునకు శారకులగుదురు, ఇట్టి దుర్టుణములవలన ఇస్తామ్నకును విశ్వాసు 

లకును నష్ట్రముగాదు, అదుర్మార్లులే తమకు తాము నష్టము చేసికొనుచున్నారు, 

28, ఫ-తక్ -ఫురూనాబిల్లాహి-వవన్_తుమ్-అమ్-వాతక్-ఫ-అక్ 

యామ్ మ్-సుమ్ము-యుమా-తుకుమ్ సు మ్ము-యువ్--ఈకమ్ సమ్మ ఇలైపా- 

తుర్- జడాన్, | 

28, బీట్టుమోకు దేశ్చని విషయమున అవిశ్వాను అగుదురు? మణీ మిరు 
నిర్టీవులుగా నుండల మిమ్ములసు 'బేవుండుసజీవులు గాంటేసెను, అవలమిమ్ము 
లనుచంపును, అనై మిమ్ములను సజీవులుగా జేయును, మరల మారు 
ఆతని యొద్ద 'కే మరలుదురు, 

వాష్ర। 28, ఇందు చేవునిని నమ్మి యాతని'నే పూజింపవలయునను 

విషయము స్రపమాణముగాం జెప్పంబడుచున్నది, "దేవుని తిరస్కరించుటకు 
వీలులేదు, మానపుడు వుట్టకమునుపు జీవములేనివాండుగా నుండెను. అట్టి 
వానికి పూరణము శీ ని తల్లి “గర్భమునుండి పుట్టించెను, పుట్టిన నాంటినుండి 

కావలసిన అన్ని వసతుల “నిచ్చి పోషించి తెరిగి చావునిచ్చుచున్నాండు, 
పాపవ్రుణసముల తీర్చుకొణకు అచ్చట సజీవి గా జేయును, అపుడు వాపపుణ్య 

ముల త్రీర్చు.కై. "జీవుని యెదుట మానవుండు నిలువ వలసియున్నది, ఇట్టి 
విషయములు గమనించిన వీదప మానవులు ేవువిని ఎట్లు తిరన్క-రింపంగలరు? 

20, మువల్ల జీ-ఖలఖ-లవమ్- మాఫిల్త్ -అక్జీ_జమీ- అన్- సుమ్మన్- 

తవా-ఇలన్ "నమాయి. -ఫసవాషావు న్న" నబొ-అ' అసమా- -వాతిన్ - వ నువ-బికుల్లి_ 

వెఇన్.అలీమ్, 
29. ఆతంజే మా కొకు భూమిలోనున్న సమ _స్తమును సృజించెను, 

పిదప ఆకాశముల నుద్దేశించి వానిని వడు అ శాశమలుగాస్టిరప పలి చెను, (సృష్టిం 
3 | 
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చను ఆతేండు నర్వముం 'దెలిసీనవాండు, 

వొన! 29. మునుపటి వాక్యములో మానవుల సృష్టి. యే ఒక పృనూణ 

ముగా నుండెను, ఈ వాక్యములో బీన్సని శక్తిని “జిలుపునట్టి మటొక్ష 

(ప్రమాణము వెప్పం్యబడినది, భూమిని అందలి సన్నున్తమును మానవ్చల (ప్రయో 

జనమున కై సృష్టించి యేడు ఆకాభముల సృష్టించెను, ఆశాశములోనున్న 

సూగష్టచం(దాదులు మానవులకు నుపయోగకరము, వీనిని గమనించి చేవ్రని 
ఉలిసికొ నవలను, "బేవుండు సర్వజ్ఞుడు, అతనికి నెద్దియును మజటుంగు లేదు, 

80, వ-ఇట్ -ఖాల అబ్బుక-లిల్ ల్-మలా-ఇకతి-ఇన్నీ-జా ఇ-లున్- ఫిట్ - అర్ జి 

ఖలీ-ఫతన ఖాలూ-అతజ్ -అ అలు-ఫివో_-మన్' “యుఫ్- సీదు-ఫీహా-వయన్- ఫికుద్- 
ర ద్తా 

దిమాఅ-వనవ్వు నున సబ్బిహు-బిపామ్టిక-వ ను_ఖద్దిసు-లక-ఖాల- బన్నీ, అఅ 

లఅయుమాలా-త ఆ ల - అమూన్', 

80, మతీయు నీ (ప్రభువు చేవదూతలతో "నేను భూమిలో నొక (పతి 
నిధిని నృన్చంపంబోవుచున్నాను, అని చెప్పి నపుడువారు, ఏమి నీన్ట అందు వినా 

శయ కలుగంజేయునట్టి వానిని, "నెత్తురు చిందించునట్లు వానిని, జేీయుదువా! 
మతి 'మేము నీ స్తోత్రములు పొడుచున్నారము, మతి నీసనితతను కొని 
యాడుచున్నారము అని పలికిరి, (అపుడు) మూకుంచొలియనిదె నిశ్చయము'గా 

నాకుంజదిలియును. అని జీవుడు సలవిష్పాను. 

వ్యార్టి॥ 80. ఈ వాక్యయ లలో దవుంత్కు అఆదిప్పురునుండగు ఆజమును 
సృష్టించి, యాకనిని తన పతినిధిగా నియమించి మానవ లోకమునకు గొర 

వము నొనంగిన విషయము వెప్పంబడుచున్నది, ఇది 'బీన్సుండు మానవ్రలకుం 
గావించిన గొప్ప అనుగపాము. ఈ విషమయమునైన మాననులు గమనించి 
"జీవుని భక్తులు అగుదురు గాక ! 

'జేవుండు ఈ (ప్రతినిధి విషయము 'ేవదూతలతో.6 జెప్పంగా వారు 
తమనిభేయతను "దెలుపుట్నక్రై మేము నీ భక్టులము, (ప్రతినిధి లోకయులోని కల 
వాములను తీర్పు చేయును, కావున ఉపద్రవములు గలుగును, మేము నీపవి 

(తతను గొనియాడుచున్నా రము, ఆపదవికి "మేము యోగుస్టలముగదా జని 
పిన్నవంచిరి, దానికింగాను చభుండుప్రతని ధిని నియమిం చుటలో నున్న బే 

ములు మోకు బిలియను . అపి నాకులడెలియును. ఎని ఇప్పును ఖలీఫా అనగా 

(ప్రతినిధి, లోకమును ధర్మ(ప్రకారముగా నడుప్పుటైక్తి మానవుడు జీవునికి 
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(వతినిధి, ఆదిపురుషుడంగు ఆదముచేవునికి మొట్టమొదటి (వతినిధి, ఆతని 

'నంతానములోనే గొప్పగొప్ప (ప్రవక్తలు, సత్ప్రవర_ కులు బుషులు రాజులు 

మొదలగువారు. గలిగిరి. లోకములో ధర్మమును నడిపించుటశై. ఒక ఖలీ 
ఫాను నియమించుట ముసల్తానుల విధియె యున్నది, ఆట్లుకాని చో అధర్థములు 
వెల"బేగును, శౌంతియు నుండౌనేరదు, డౌర్గన్యయ లోకముంతటనువార్టీషించును, 

| 

శీl, వ-అల్ల వమ-ఆదమల్ అస్యైఆా- వల్లహా-సుమ్మ ఆర జ - హుమ్. అలల్ - 

మలా బక తీ- -ఫఖాల-అంబి-6 ఊనీ- -బి-అస్మాయి- -హోఉలాయి-ఇన్ -కున్తుమ్ - సాది 

ఫన్. 82. * ఖాలూ సుచి - “హేనకాలా- ఇల్టు-లనా-ఇల్లా-మౌ అల్లమ్-తనా- ఇన్నక- 

అన్నల్ - 'అలీమ ల్. పాశీమ్ 39,ఖాల- యా-ఆదము-అంబీ-హుుమ్- -బి అ స్యా-ఇహిమ్- 

ఫలమ్మా- -అంబ ఆ-హు మ్- -బిఅ సాయి" హిమ్-ఖాల- అలకు.అ మల అకక బన్నీ 
అటి నొ 

అ అ.లము- వైబన్ -సమా-వాలి-వల్-అర్ భ-వ. అత-లము-మాతుబ్దూ న-వమా 

కున్తువ్ -తేక్ తుమూన్, | 

81. మణీయ చేవు(డు సమ. _స్తవస్తువ్రుల నామములను ఆదమునకు నేర్పిన 
విదప ఆ వస్తువులన్నిటిని చేవదూతల యెదుటనుంచి మారు సత్యవంతు 

లై నచో వీనినామములను నాకుండెలుపుండు అని చెప్పంగా 82. నీవు పరము 

పవితు9ండవు. నీవు మాకు 'నేర్పినది దప్ప నిరతము బెలియదు, నిశ్చయముగా 
సవ సర్వజు (డవు, వివేచనాపరుండవు అని విన్నవించిరి. లికి ఓ ఆదము! 

వస్తువుల వేళ్లను చేవదూతలకుం దెలుపుము అని జేవుండు చెప్పెను, _ ఆ 
_ వీదప ఆదము వాని చేళ్గీను వారికిదెలువంగా, వమి? ఆశాశములోనివియు 

భూమిలోనివియు అగు మర్మములు నాకుందెలియును అనియు మారు "వెల్లడి 

పుచ్చునదియున్తు మూరు దాంచునదియును నాకుం 'బెలియును అనియు 

మిాతోంజెప్పలేదా ఆని ేవుండు చెప "ప్పెను, 

వ్యా! 81, 82, 88, చేవుడు ఆదమునకు సమ న్తవస్తుపుల వేళ్లను 
వాని గుణములను వాని లా భములన్నిటిని చెలికి వాని గూర్చి జేవతలను 
(ప్రశ్నించెను, చేవదూతేలు చెప్పలేకపోయి తమ వినయమును వెల్లడించిరి, 
లోకమునందు రాజ్యపరిపాలనమునకు గాను లోకజ్ఞానము శావలెను, “వట్టిభ క్తి క్ 

పూజలవలన లోకరాజ్యము జరుగ'నేరదు, -జీవదోతలు వట్టి భ్ శక్రిప్రూజలు 

సలుపువారు. బ్రహసంబంధథమైన విషయములు వారికింటెలియ నేరవు, అందుచే 
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వారు తమ వినయము చెలిపీరి, ఆ వీదప జేవుండు ఆదముల్" ఆవ స్తువులం 
గూర్చి ప్రశ్నింపగా వానికి పాత్యు_త్తరమిచ్చెను, ఆతనిజవాబు విని జీవ 
దూతలు ఆశ్చర్యము నొందిరి, అదముయొక్క_ గొప్పతనమును ఆతనకి (పాతి 
నిధ్యమునకుం గాను కావలసీన యోగ్యత స్పష్టపడెను, జేవదూతలు కూడ 
ఆదమునకు విద్యాకాజ్ఞానయలందు గల గొప్పతనమును ఒప్పుకొనిరి, దీనివలన 

పఫూజలకన్న విద్యగెప్పది అను వివయము తెలియుచున్నది. జేవదూతేలు 
ఎల్టపుకు చేవునిని వూబించువారు, కాని అదమువంటివిదన్టి వారికీ లేనందున 
వారు (ప్రతినిధభులగుటకు అర్హులుగాకపోయిరి, ఈ విషయము స్పష్టమైన 
తరువాత 'సమస సృవిషయమాులును రహాన్యములును, "జీవదూతలు నా 
అర్హులు, అనువిషయము మనన్సులో దాంచియుంచిన విషయమును, నాకుం 
"దెలియును అని జేవుండు జీవదూతలతో చెప్పెను, 

84. వబ్తిక్-ఖుల్నా -లిలొ-మలా-బ్రకతిస్-జాదూ - లి - ఆదమ-ఫనజదూా- 

ఇల్గా-ఇబ్లీ-స అబా-వన్-తక్చర-వ కాన-మినల్ -_ కాఫిరీకొ, 
84. మజియు ఆదమునకు సాష్టాంగ నమస్కారము వేయుండు అలి 

మేము "దేవదూతలతో. జెప్పంగా బ్రెల్లీను (“సెతాను) దప్ప నందును 
సాష్టాంగపడిరి, ఆతడు (ఎసితౌను) తిరన్కరించి గర్వించి అవిళ్వొసి 
యాయిను, 
వ్యా॥ 84, ఆదము యొక్క పాతినిధ్యము స్ట సిరపడ గానే యాతని గొరవారము 
"దేవదూతలు ఆతనిని నమస్క-రింప వలేనని 'జీన్సునాజ్ల అఆ యొను, వీరితో, 
బాటు జిన్నాతులకు కూడ నాజ్లఆయును, అందరు జీవునాజ శిరసావహించి 
నమస్కరించిరి, కాని జిన్నాతుజాతికి జేరిన ఇన్టిను ( నెలను) అనువాండు 
తాను నలిపిన పూజలను తనకుంగల విద్యను స్మరించి "నేను (నేస్టుండనను 
గర్వముపొంది, బేవునాజ్ఞను సమ్మతింపక నమస గ్రారింప బేదు, అందుజేవాండు 
తిరస్కారియగు అవిశ్వాసయా యొను, 

తర్, వఖుల్ నా-యా-ఆదమున్ -కున్ -అన్నవవౌ-జుకల్ -జన్నత - వకుళా... 
ఈ దాట బై బటి న! 

మిస్ హో-ర గదన్ _మైను-షితు మా-వలా-త ఖ్ -జఐ బా-హూబిహిద్-వజ-రత-ఫ.తకూ 
నా-మినజ్ జా-లిమాన్, 86, ఫ*జల్లవుమష్_వైతా-ను-ఆన్వో-ఫఆఖ్ “రజ 

అక్ 
వలన్ డా హుమా-మిమ్మాాకానా కీ $ీప్ా- -వఘల్- నహ్ కాలిళూ.బప్స్- బాకుమ్-లి-బల-బస్ ఆ 

దువ్వున్ .వలకుమ్-ఫిల్- అల్ జినుస్ -తఖర్రున్-. వనుతా-డన్_ల్తలా. హక, 
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అనాలే. అంతే లల! 

5 ఫత-లఖొ"-ఖా-ఆదము మిర్ -ఆవ్బీహీ-కలిమా తీన్. ఫ కౌట-అరె సీ 
ఇన EAE హువత్ తస "Den “హీమ్, 

1 మంయు. ఓ అదను! నీవును నీ భార్యయును స్వర్షవననునందు 
నవనీంచి య,నున్నవి నూ యిస్త్రు చెప్పున అకుభవింఖృండు, కాని మోరీ 
న్నర ముంనం అల ాసపకుండు, (గు జేనీనచో) మీరు నష్టము హొందుబారగు 
దురు, ౧౨ మేకు సలిక్తిన్ను, గర సినస (సెితొను నారిద్దణీని అందునుండి 
జాగు స్వ నెాఖిష్టనః ను దీ వూరిన తలగ చను, చుంగేయు ''దూరందణు 

దిగిసొండు, మారొకగికి నొకరు విగులగుదుగు,.. మూకలు భూమిలో 
నినాస్మాలయున్న ది, కొంతకాలం... నూకు ఆన్ని అభం. సాందవలని 
(యున్న ది,'! ఆన్ మేన, ఫెన్బీళిమి, ఏం ఈ పీసు BR గన పృధువునుండి 

కొన్ని వొకరు ౧ "నర్చుళొనం గా 'నేవ్రండు ఆతని ఖాన నయతో తిరి (ను 
(యలిం ను) నిశ్చయముగా ఆతంజీ ఒమానణ సవ ా తించు వాడును, దయ 
గల చాను, 

వ్యా! 85, 86, 87, ఆకు జేదదూరలడే గొరవింప(బడి గొరబమైన 
స్థలమగు స్వగ్లవనమునందు నుంచంబజెను, ఆయనట గోకుగనుంతుటకు 
జీవునిచే హవ్వా నృష్టీంపంబడి అనములో నాటు నతిగా నుండుట జేన్చ? 
చలన యను, శాని వారి పరీషికుం గాను 1,1 (పళ్యేకమున వృతమును 
సమాకింపంగూడడసియు దాని ఫలములను భక్షి పంహాదదని యు "జీవ్చనా ౪ 
ఆయను, ఎ“రిద్దశి గౌరవమును నాఖ్యమును చూచి పెతొను ఓర్వ శీ! 
వారిని ఎటులై న న్వర్షమునుండి తొలంగింసక ఇ కని కలు నలువుచుండొను, 
ఓగదినము వాఎ%ను మోనఫుచ్చి నినేధకృతఫలమును దినివించిను, ఆమె 
(పోల యునలన ఆదరుకూడ తినెను, స్సు ఎ ిరిన్ట4లు “దేళ్సనొజకు వ్యతి 
జీకయుశేనీరిం గని శ యే రు నాము. నీడునట్టు జేవున్నా ఆయను, 
a సగ యునుండీ FDO. సి పంగుడిరి కు గావించిన వొ గరపొటునకు 
అప్పుడి వుని వేయు చుండిరి, ఎన్చుంయ వారి" కరుణ చి తమాపణ 
TTT గాను (అబ్బ నా. జలనోన “నీ స )నవా దిగ లమ్తగ నర్ = కిన... 

నాలో 

వతర్ సమ్మూ +-నకు నన్న. రునలి "షో నిరీని స రీ భూ వభున?! మేము మా 
ఆత్నణ నస్టతుజేసికొంటిమి, నీవు మమ్మలను శృమించి మావి దయచదూాప॥క 
పోయితి లీని ము నిస్బృయముగా నష్టముపొందిననారవు ఆగుదుము, ఆను 
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వాక్యములు “నేర్పించెను, వారిద్దణు అట్లు క్షమాపణకోర౭గా దేవుడు 

క్షమించి కరుణిం చెను, నిశ్చయంబుగా చేనులో పాపములను పొరపాటులను 
శమించి అనుగ హించువాండు, 

తరి, ఖుల్- -నకొ-లికూ- మిన్హా-జమూ-కన్-స -ఇమ్మా-యాలి-యన్న 

వక్ష-మిన్నీ -వాదన్ - ఫనున్-తబి- ఆ- వుదాయ-ఫ -ఫలా-ఖౌపుకా- అలై -పీమ్- 
a బటి 

వలా-హుమ్-యస్ా-జనూన్. 89, వల్ల- -జీన-క-ఫరూ-వకజ్-జబూ - బిళఆయా 

తినా -ఉలా-ఇక-లన్-వ* బున్నారి-హుమ్-ఫీ హో-ఖా లిదూన్ , 
రరి, అందునుండి మిర్వందరును దిగిపొండు, మరల మాయొద్దక నా 

యొద్దనుండి సనాగార్షబోధన వచ్చినచో మీలో నెవరు నాబోధను అనుసరిం 
తురో వాదికి నెట్ట భయముండదు. 89, మజీయు వారు దుఃఖింపరు,మటీ యు 

నెవరు తింస్క-రించి నా సూచనలను అబద్ధములని పల్కు-దురో వారు నర 

కాగ్ని యందు గ్దీరనివాసమయు చేయుదురు, తని మేమ చెప్పీ తిమి, 

వొన్టి! ౨ స, 39, జేవుండు అదమును క్షమించిన వీదప తిరిగి స్వర్ణయ 
నకు పోవ్రటకై. సెలవు నొనంగక ఇవాలోకములో నే కొంతశాలముండవల సీ 
నది అని ముందుని చ్చిన ఆజ్ఞసె స్థ సిరపలు చెను, ఎందుకన ఆదము, ఆతని సంత 

తియు లోకములోనుండి ము ననుసరించి రాజ్యపరిపాలన వేయవలసి 
యుండెను, దానికిందగినతావు భూమియే శాని న్వర్షముకాదు, (ప్రవ క్షృలమూ 
లమున జేవుండొనంగుధక్ళమార్షము ననుసరించుపోరు తిరిగి స్వర్లనివానుల 
గుదురు, అదు ఎటి భయముగాని దూఖముగాని యుండచనేరదు. తిరస్కరించి 

అవిశ్వానునై నవారికి నరకాగ్ని వాధయున్నది, అందు సదా యుందురని 
జేనండు బోధించెను, అపుడు వారికి మునశ్ళాంతిగలిగాను, 

40. యోబ నీ. ఖ్రా- -యీం-లజ్ -వరూ- నిఆ- -మతి- -యల్లతీ-అన్-అమ్తు 

లై -కుమ్ -న_ జౌఫ్లూ- -బి-అవొదీ-జూఫి- బిఆహ్టీ కమ్ _వ- ఇయా్యా-య-ఫర్ = 
పాబూన్, - 

*0.. ఓ యి([సాయోాలు సంతతివారలారా ! "నేను మీక చేసీన ఉప 
కారములను జ్ఞ ప్తికిదెచ్చుకొనుండు, మణి మారు నాతోం గావించిన ఒడం 
బడికను 'నెజ వేర్పుండు, నేను మితోంగావించిన ఒడంబడికను నెజువేర్తును, 
'మజీయు నాకే. భయపడుండు, 

వ్యా॥ 40, దీనికి ముందు ఉడహరించిన వాక్ళ్టయమలలో నమన 
, ల! 
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జనులపై కలిగిన జేవుని యన్నుగహాము. చెప్పంబడెను. ఈ వాక్యయలలో 
ఇ(సాయిరాలు (యాకూబు) నంతతివారివ్నై గలిగిన ేవుని అనుగ్రవాము 

వివరింపంబడుచున్నది, అసాఫయూలి యులు గొప్పు విద్వాంనులని యు, ధర 

శాస్త్రములు చెలిసినవారలని యు ప)ఖ్యాా తిగాంచియుండిరి, అరబ్బులుకూడ 

అటుశేభానించుచు ఇసామవ్మతములోవీరుచేరుదు రా వేదా అని వేదియుండిరి, 

కావున యిప్రాయాలి యులం గూర్చి వారియెడ చేన్రుడు ఎట్లు అను[గహిం 

చెను, వారు ఎట్లు చేవుని మేలు మలచి కృళఘ్నులె రో యావిషయమ్ముప్రజ 
లకు తేటతెల్లమగునట్లు చెప్పబడుచున్నది, వారియందున్న లోపములను 
ప్రజలు తెలిసికొని వారి ననుసరింపకుండుటకు ను , ఇ(సాయిలియులు చేవుని 

యను[గ్రహమును తలంచుకొనియైన సన్మార్షము నవలంబింతురు గాక అని 

వారి విషయము వివరింపంబడుచున్నది, ఇ(సాయీలియులలో యాఖూకు 

(ప్రవక్త గారినుండి వసుక్రిస్తుపవ క్తగారివజణకు నాలుగులేలముది (ప్రవక్తలు 
(నబీలు) గడచిరి, తొరాతు మొదలైన గ్రంథములు వారికి నియ్యంబటజెను.. 
ఇ(ససాయీలియులు ఫేరౌను, అను రాజుచేతిలోం జిక్కి బానిసలై యుండగా 

వారిని మూసా (ప్రవక్త గారి మూలమున _ విడుదల గావించెను, ఇటువంటి 

చెక్కు. ఉపకారములు "దేవుండు వారికి చేనెను. తొరాతు (ధర్ముశా స్రము)లో 

నిట్టుం డెను, ““ధర్ముశెస్రృమా ననుసరించి దేవుండు పంపంబోపు (ప్రవక్త లనునమి 

వారి ననుసరించినవో సిరియాదేశము ఇసాయీలియులవనములోనుండును” 

వారు దీనిని ఆంగీకరించిరి. కాని తరువాత తాము గావించిన ేనుని ఒడం 

బడికకు వ్యతి, శముగా ధర్మ విరుద్ధముగా నడచుళొనుచు లంచములుపుచ్చు 
'కొనుచు సత్యమును దాంచుచు కొందఖు ప్రవక్తలను హింసించి చంపు చు, 

త"గాతులో. ముహమ్మదువారినిగూర్చి యున్న వాక్యమలను తారుమారు 

చేయుచు దుర్భార్లులెరి, సత్యము (ఇస్లామ్) నవలంబించినచోవారికి (గలుగు 

చున్న ఇహాలోక లాభములు పోవ్రనని భయపడుచ్చుండిరి, అట్టు వలదు. జేవు 
నకే భయపడుండు అని వారికి చెప్పంబడుచున్నది. 

41, వ-ఆమినూ-బి మా-అన్ -జ లు-ముసద్ది-ఖల్ -లిమా-మలకుహ్-వలా 

తకూనూ- -అవ్యలశాఫిరిమ్-విహీ హీ-వలా-తహ్-తరూ-బి-ఆయాలీ-సమనన్ - ఖలీ- 

లన్ -వ-ఇయా్య్యాయ-ఫ త్త త_ఖూన్, 

41. మటీయు, మోయెద్దనున్న(గంథమును సత్యపలచునది అగు “నీను 

పంపిన ఖురాను (గంథమును విశ్వసింపుండు. మణీయు దీనిని. తిరస్క_రించు 
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వాడిలో మీరు మొట మొదటివారు కాకుండుండు, మణియు నా సూచనలకు 
లు 

బదులుగా కొద్ది వెల పుచ్చుళొనవండు), మజీయు నా శేభయపడుండు, 

వ్యా! 41. రాంబోవు (పవ కలు తౌరాతును సత్యమని పలుకుదురు. 

ఎవరు సత్యమని చెప్పరో వారు నిజమైన (పవ క్తలుగారు అని తోరాతు 

(ధర్మశాస్త్రము )లో నుంజెను, దాని ననుసరించిఖు రాను తె రాతుసత్యపలి చు 

చున్నది, కావున ఇది "దేవుని (గంథమ్క ముహమ్మదువారు చేవుని (పవక 

లని ఇ(ససాయీలియులు నమ్మవలెనని వెప్పంబడియె, మక్కా ఖ్బురెషులు 

తెలియక ఖురానును తిరస్క-రించిఅవిశాఏనులై రి, ఓయి[స్రాయీలియులా రా! 

మోరు తెలిసీయు తిరస్క_రించిన-చో మొట్ట మొదట తిరస్క-రించినవార గుదురు. 

మిమ్ము ననుసరించి తిరస్క_రించువారి పాపముకూడ మాకు చేరును, శావున 

అట్లు చేయకుండు. ఇపాలోక భోగములకొణకు విశ్వాసము వదలకుండు, నాకే 

భయపడి పొపములను వదలి సత్కా_ర్వములు చేయుండు, అని దేవునిసిలవు, 

42, వలా-తల్-బిసుల్ -పహాఖ్ ఖ-బిల్ -బాతిలి-వతక్ -తుముల్ .హాఖ్ 
= =ణాన్ రా అటే 

ఖ-వ-అన్ - తుమ్ -తల-లమూన్ , 19% వ-ళఅఖీ-ము క్ _సలాత-వల-తుజ్ జ కాత. 
అ ల చుం 

వర్ -క ఊ-మలఆర్-జాకీ-ఈన్ , 

42, మతీయు మారు నత్యములో అనత్యేము కలుపకుండ్ను తెలిసియు 

సతస్టమును దాంచకు(డు, 48, నమాజును స్థిరము గాసలుపుండు. జశాతు(విధిదా 

నము) నొనంగుండు, మజీయు రుకాచేయు వారితో కలినీ రుకూచేయుండు, 

వ్యా! 42, 48. ఇస్రాయీలియులు. (యూదులు) సతస్టిమును 

దాచి అసత్యమును వెల్లడించుచు (ప్రజలను మోసపుచ్చు చుండిరి, ఇది 

తప్పు అని తెలసీయు వారటు చేయుచుండిరి, అటు చేయవలదని ప్రిందుచెస్ప 

బడియె, మందున్న మతములలో సామాజిక (జమాఅత్ )పా)ర్ధన లేకుండాను, 
"వేరువేరుగా చేనీకొనునుండిరి, యూదుల (ప్రార్థనలోవంగుట (రుకూ) "లేకుం 

"జెను. కావున మోక్షము పొందవలెనన్న ఇస్లామ్లో చేరి దాని ననుసరించి 
సమాజ (ప్రార్థనలు, (నమాజు) ను రుకూను చేయవలెను అని చెప్పంబడియి, 

(జకాతు) విదిదానము ధనముల వారు విధిగా నియ్యవలసినది, కందు నిటు 

వలకు మేలున్న ది, దానముచేయువారికి పుణ్యము చేకూరును, వపేరాన. 

నళించును,. ' 

44, అలౌ-మురూ-నన్నాస-బిల్ -బిరి-వతన్ -సౌ న-అన్-ఫు -సకుమ్-వ 
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అన్తుమ్ -తత్ -లూనల్-క తా బ-అఫలా- -తఆ-ఖలూన్, 

44. వమి ? మీరు [పజలకు స త్కౌ_గ్యము చేయుడు అని ఆజ్ఞా 

వించుచు మా యాత్మలను మణఅచిపోవుచున్నా రే మజ మారుగ్రింథమును 

పరించుచున్నారు, ఎందులకు యోచింపరు, 

వ్యా॥ 4 ..ఇసాయిరాలియ లే యూదులు ఆనయలడుచున్నారు, ఆ 

యూదులలో కొందు విద్వాంసులు తమ వారితో ఈ ఇస్తామ్మతము సత్వ 

మెనది, అవలంబింపందగినది, అని చెప్పుచు తాము మా(త్రము ఇసాన్లో 

'ఛేరవండిరి, మతియు నితరులకు సత్కారశ్టిములు చేయుడు అని చెప్పుచు 

తాము మాత్రము చవేయకుండిరి, మంచిమార్లము చూపుటయి చాలును, అను. 

సరింవ నక్కరలేదు, అని పొరపాటు పడుచుండిరి. ఇట్లు చేయవలడు. ధర్మ 

మాగ్లము చూపు బోధకులు తాము ముందుగా దాని 'ననుసరించినచో వారు 

తమ యాత్మలకు కూడ మేలుచేసినవారగుదురు, దీనిగూర్చి యోచనచేయ 

వలను గదా! బుద్ధిమంతులు తమ యాళత్మేలను ౩ ముందు సవరించుకొనుదురు, 

తరువాత నితరులక్ బోధింతురు, 
అనీ నాజీ రీ అలాటి 

45, వస్ - తఈనూ- విస్ -సబొరి-వస్ సలాతి-వల్ర న్నహో-లకబీ-రతున్_ 

ఇల్లా ఆలల్-ఖాపి.ఈన్, 46. అల్లజీన-యజా న్నూన-అన్న వాట్ మయులాఖూ 

అబ్బిషామానఅిన్న హుమ్-ఇ లై -హీం-ఇలె జ్- జన్, 

తీర్, శీర్పుతోను, నమాజుతోను నహాయముకోరు6డు, నిశ్చయముగా 

అది భారమెనదియే్, 46. కాని భయభ క్తులుగలవాె తౌము బేవునిదరి ఇంప 

గలమని యు తుదకు ఆతని యొద్దేే మరలవలసీయున్నదని యు నమ్మువారికీ 

అది భారము గాదు, . 

వ్యా॥ ఓ, 46, యూదులలో విద్వాంసులు ఖురాను దేవుని గ్రంథ 

మనియు, ముహా మ్మదువారు చేవుని పవ క్త కలనియు అెలినీయు విశ్వనీంప 

కుండిరి, దానికి గౌప్పకారణము వారికీ గారవపదవియందును, ధనమందును 

గల రాన, వీనికింగాను ఓర్పు పాొర్ధనలు మంఛిమందు, నమాజావలనవిన 

యము గలుగును, ఓర్పువలన. ధనొశ “నశించును, ఓర్పువలనను నమాజు 

సవోయమువలనను, మోతమార్షము లభించును. నమాజు నియమముగాను 

మనఃవూూర్వకము'గాను నలుపుట “గారముగాను కష్టము గానుతోంచునది, కాని 

భయభ కులు గలిగి "దేవుని దర్శంపంగలము, తుదకు దేనని సన్నిధానమునకు 
4 
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పోవలసీయున్న ది, అని నమ్మికయున్న చో నమాజు సలుపుట భారముగా 

లోంచదు, ఆది మిక్కిలి సులభము గాను ఆ తాహాముగాను తోచును, 
ఆలీ టూ a. 

47. యాబనీ-ఇన్-వౌ-ఈలబ్ -కులూ-ని అ-మతియల్ -లతీ-ఆ న్ -అమ్తు 
జాజుల 

ఆ శైవమ్-వ-అన్నీ -ఫజ్ఞల్ -తువమ్-అలల్ -ఆలమోన్, . 
47. ఓ ఇసాంయీలు సంతతివారలారా ! నేను మాకుంగావించిన 

ఉపకారములనుు సర్వలోకముల. వారికంకు మీకిచ్చిన ఘనతను క సీక్ 
"దెచ్చుకొనుండు,. 

వొన్ట॥17. భయభక్తులు గలిగి (ప్రార్థనలు సలుపుట కష్ట మైనమార్ష మై నచో 

చేవుని యుపకారము_లైనను తలంచి కృతజ్ఞత సలుపుట నులభముగదా, వీనిం 
బట్టియు ఈవాక్యయలలో యూదులకు వారి సమకాలికులవెం గలగిన గొప్ప 
తనమును కీర్తిని వారు స్మరింసవలెనని చెప్పంబడియ, యూదులు “జేవుని 
[గ్రంథములు పొందినవారు. వారిలో గొప్పగొప్ప ప్రవ క్షలును, రోజులును 

కలిగిరి, వారికాలనుందు వారే గొప్పవారుగానుండిరి, కాని వారుగావిం 
చిన ఆ[కమముల వలనను మువామ్ముదు వారిని తిరస్కరించి ఇస్లామ్ లో 

చేరనందునను, వారి గౌరవము నశించి యా గారవము బేనునిచే మూసల్మాను 
లకు లభించెను, ఇదంతయు “దేవుని మహిమయు. 

48. వత్తేఖూ-యానుల్-లాతేజ్ జీ- నన్సున్- అన్- నఫ్సిన్- వై.అన్- 
అటి | అటో జాలీ బాట! 

వలా-యుఖ్బలు-మిన్ -హో-ష ఫా-అతున్-వలా -యూ- ఖ జు-మిన్..పః-అట్లున్- 

వలావువ్- యున్ -సరూన్ , 
45, మతి ఒకరి నొకరు, లోడుపడనిదియు, ఎవ్యనిగూర్చియు సీఫా 

రను చెలనిదియు బదులు తీసుకొనంఖడనిదియు ఎట్టి సహాయము దొరళని 
దియు నగు దినమునకు మూరు భయపడుండు. 

వ్యా॥ 48 ఇసా్రాయిీాలియులు, మేము (పవ కల సంతతి వారలము, 
మేమెట్టిపాపములు చేసినను మాపెడ్డలు మమ్ము విడివింతురు, ఆని ఇప్పు 
కొనుచుండిరి, ఇట్లు తలంచుట తప్పు, పొ పన్రణ్యమయ ల తీర్చు కొఆకు ఒక 
దినము నియమింప(బడి యున్నది. మృతినొందిన వారందటు ఆ దినమున 
మరల నజీవులగుదురు. దీనినే ఖియావుత్ అనుదురు. ఆపుడు ఎన్వరులోతు 
పడీనను సీిఫారను వలనను పాపములకు బదులుగ ధననిచ్చినను బలవంత 
ముగా .సహాయముశచేసినను పాపాత్ములను విడివింపంజూలరు, కావున విశ్వ 



కాండము 1] సూరయేబఖ రా 2, 97 

సించి సత్మా-ర్యములుచేసి "దేవుని |ప్రీకివడసీ నరకయనుండి ము_క్తీ పొందుటకు 

(ప్రయత్నించవ లెను, బ్రితరులవై నాధారపడియుండ కూడదు అని "వాచ్చరిం 

పంబడియె, _ _ ' 

49, వల్తజే-నజ్ జె నా-కుకు- మిన్-ఆలి-ఫిర్-ానయసూ-మూన-కువ్- 
జర అలనాటి 

నూఅల్-ఆజాబి- -యుజబ్బి వూన-అచ్నా-అవమ్-వయన్ _తవ్ా- యూ న-నిసా 

అకమ్-వఫీ- జాలి-పమ్-బలా-ఉమ్-మిర్ -రబ్బికమ్ _అజీమ్, 50. విజ్ -ఫరఖ్ 

నా-బివ-ముల్-బవార-ఫఅక్-జై నా-కమ-వ-ఆ గ్-రఖ్నా-ఆల- ఫిర్- శన. 

వఅన్-తుమ్-తన్ జురూన్. 
49. వతి ఫి5క్ ళూను ప్రజలు మో కుమారులను నఅకుచు మోాకుమార్తె 

లను బ్రితుకని చ్చు చు మోకు విపరీతబాధలు చెట్టుచుండ గా వారినుండి 

మిమ్ము విడికించితిమి. నుజియు నిందు మి (పభువువలన గొప్ప పరీక్ష 

యుండెను. 50, మణి మాకును6గాను నదినిచీల్చి విముగ్చరశ్షించితిమి, మరు 

చూచుచుండంగనే ఫిర్ చెను[పజలను మేము ముంచి వేసీతిమి, 

వ్యా! 49, 50. ఈజిప్పుగాజగు ఫిర్ ఖాను ఒక భయంకరమైన కల 
గాంచి దాని ఫలమునుగూర్చి జోన్టితిషమ్క-ల నడుగగా వారు నీకు బానిసలు 

గానున్న ఇసాయీలియులలో నొకడు పుట్టి నిన్ను నీరాజ్టమును నీమత 

మును నశింపజేయును ఆని చెప్పిరి, అపుడా రాజు ఇస్య్రాయిాలియులలొ 6 
బుట్టు మగ బిడ్డలను నలుక వలనీనది, ఆడుబిడ్డలను తన నేవకొలుకు వదల 

వలసీనది అర చాటించెను, అట్లు 'వాని పిజలగు "సేవకులు మగబిడ్డలను 
చంపుచు ఆకుబిడ్లలను వదలు చుండిరి. -జేవుండు ఆకాలముననే మూసాను 
పుట్టించి విరొజాను ఇంటిలో నాతని పోషణ గావించి తుదకు మూసా (పవక 
వలననే ఇసా)యీోలియుల బానిసతనపు కట్టుబాటు తొలంగించెను. దీని 
గూర్చిన వివరము ఖురానేవరీఫులోనే ముందు వొయుదుము, ఆఖరున 

మూసా తన ఇసాయీోలియులను దీసికొని రాతి బయలుబేశును. 
మధ్య దారిలో ఎజ్టనమద్రమండెను, చేవునాజ్ఞచే మూసా తనచేతి కల్టుతో 
సముద్రమును గొట్టంగా అదిచీలి దారి వర్పడెను, మూసా తన (ప్రజలత్' సుర 
శ్నీతముగా ఆవలియొడ్డు చేరెను. అంతలో ఫిర్ ళూను తన పరిజసులతో 
మూసాను వెంబడించుచువచ్చి ఇసాాయాలియులు సముద్రము దాటిబోవుట 

చూచి వారిని పట్టుకొనవలెనని దానిలో దిగాను. వాండును వాని ప్రజలును దాని 

మధ్యలోం బెరగానె చీలియున్న సముద్రము కలిసికొనెను, అందువారందలు 



మునింగి చచ్చిరి, ఇదంతయు ఇ(సాయీలియులు చూచు చు శతు వు నళిం 

చెనని సంతసీంచిరి, ఈ విషయములను ఇ(క చెప్పంబోవు విషయములను జ్లవీ క్రిం 

-దెచ్చుకొని యన చవునియడ కితేజ్ఞతే చూపుడు. అని ఇసాయోలియు 

లకు చెప్పబడుచున్నది, 

51. వబ్లజ్-వాఅద్ నా-మాసా-అర్-బఈన-లై -లతన్-నుమ్మత్ -తేఖ జ్ 
అలలా ఎలా శ ల 

తుముల్-ఇజ్ ల-మిమ్ -బఅ దిహీ-వఅన్ తుమ్-జాలిమూన్ ,52, సుమ్మ-అఫౌనా 
ఎలా నం ది 

అన్-కమ-మిమ్-బలాది-జాలిక-లఅల కమ్-తమ్-కరూన్, 58, వళ్తజ్-అతై 
నా-మాసల్-కితాబి-వల్-ఫ్రర్-ఖాన-ల-అ ల్లాకుమ్-తవ్-తదూన్, 

51, మజీయు మేము మూసాతో నలువదిరా తుల వాగ్రానముచేసీ 

యుండినపుడు మిరు మూసాతరువాత ఆవుదూడను 'దేవునిగా6 జేనికొంటిం. 
(కావున) మరు దుర్మార్గులు, 59, ఆవీదప మారు కృలేజ్ఞులరె యుండుట కై 

మిమ్ము క్షమించితిమి, 58, మశీయు నూరు సనాగిష్టలు అగుట కై (త 'రాతు) 
(గ్రంథమును, (సత్యమును అనత్యమునుండి వేరు చేయునట్టి ధర్మములను) 
సూచనలును మూసాకు నొనంగితిమి, 

వ్యా॥51,562 58, మూసా (ప్రవక్తమూలమున ఇ[సాయీలియులు ఫిర్శొను 
పెట్టుచున్న కష్టమలనుండి రశ్షింపంబడిరి, దీని పిదప బ్రిసా9యరగోలియులు 
నడ చుకొనుటకు ధర్మళ₹"స్ర్రము కావలనీవచ్చెను, అపుడు 'బేవుడు మూసా 
తో నీవు నలువది రా (తులు “తూరు అను కొండ యొద్ద నుపవసీంపుము. నీకు 
మత్మగంథము నెనంగుదును” అని వాగ్దానము చేసెను. చానికింగాను మూసా 

తూరుకొండకుంబోయెను, ఆయన పోయిన వీదవ అ(స్రాయీాలియులు సొమిగీ 
అను కమసౌలిచేసిన ఆవుదూడ విగ్రహమును వూజింపసాగిరి, ఇట్టులేయుట 
అధర్మమును దురాగక్షమును అనా్రయమును; అయినప్పటికిని ఇ సాయోాలి 
యులు చేవుశుచేనీన మేలును మజవకుండుదుంని వారి భోరపొాపమును 
కుమించెను, (ఈ విషయము ఇ(కముందు ఖురానులో వివరముగా వచ్చును,) 
దేవుండు మానాకు నొసంగిన మత (గ్రంథము తౌరాతు, సత్యమును అసత్యము 
నుండి 'వేరుపఅ చునట్టి ధర్శములునుు గొవ్చ అమానుషము (మోబిజూ) లును 
మూసాకు నొసంగంబడిన నూచనలు, ఇదంతయు ఇ[సాయీలియులు నన్మాక్ల 
మువలంవింతురని ఇయ్యంబ డెను, ఇట్టి మేళ్ళను జ పకీం "దెచ్చుకొనవలసినది 

న కే ట్ 
ఖా యని సూచింషంబడియె , 
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ర్ వ-ఇజ్-ఫాల-మూసా- లిఖామిహీ యా-ఖామా-ఇన్నకుమ్ జలమ్- 

తుమ్-అన్-ఫుసకుమ్ విల్ - తిఖా-బీకుముల్. ఇజ్ ల-ఫతూబూ-ఇలా-బా' రి_ఇకు 

ష-ఫఖ్ తులూ-ఆన్-ఫునకుము జా లికమ్- క్రై రుల్-లకుమ్-ఖన్ ద- దారి. అకుమ్- . 
జలాల 

ఫతాబ-అలై కమ్ఇన్న వూ-హువల్ -తవ్వాబుర్ -అహీ మ్, . 

ర్£, మణీయు మూసా తన కులము వారితో ఓయి! మారు ఆవ్రదూడ 

విగహాము చేనీకొని మాయాత్మలకు నషము గావించితిరి, కావున మీరిపుడు 

మోసృష్టిక్నర్త ర్త యొద్ద కమాపణ వేడుండు, "మత మాదురాత్మలను చంపుండు, 

బది బీ సృష్టి ర్తయొన్హ మీకు మేలగును. అని చెప్పెను. ఆ వీదప!చేవుండు 
వారిని త్రమిం చెను, నిశ్చయముగా 'దేవ్లుండే తృమించు వాడును దయగల 

వాడును, 

వ్యా్య॥ ల*ఓ, ఈ వాకన్టిములలో ఆవుదూడను పూబించుటవలన గలిగిన 

పాపమునకు పరిహారము చెప్పంబడియెను. ఇసాయీలియులలో కొందటు 

ఆన్రదూడను ఫూబించిరి. మజికొందటు శపూబింపలేదు. పూబించినవారిని 

ఫవూజచేయనివారు చంపవతెను, ఆపుడు ఆపాప పరిపోరమగును. ఆశి ేవుని 
సెలపుకాంగా ఇ(స్రాయీలియులు ఆశ్లు గావించిరి, వారి క్షమాపణ అంగీక 
రింపంబణాను, _, _ 

5ర్, వ-ప్రిట్- ఖుల-తుమ్ యా- మూసా.లన్ -నూ మిన-లక సాత్తానఅల్లా 

హా-జక్-.ఆఅతన్-ఫ-అఖ. ఎక్... పముస్ -సాబ-ఖతు-వ-అన్-ఈుమ్- తన్- పకూన్ 
అ అకట . 

56. నువు -బఆఅస్ స్_.నాకువ్.మిమ్.బల. ది.మాతికమ్-లఆ లకుమ్- తష్_కురూన్, 

నర, మతియు ఓమూసా ! మేము బేవునిని కన్న లార చూచునంత 
వణకు నిన్ను నమ్ముంజాలము. అని మీరు వెవ్పీనప్పుడు మిరు చూచు చుండ. 
గానె మ్మీవి విడుగుసడెను, 56, ఆవీదప మీరు కృతజ్ఞలరై యుండుదురని 

మారుచ చ్చిన విదన మిమ్ము'లే వి తిమి, 

వ్యా॥ లర్ 56 ఇసాయీోలియులలో డెబ్బదిమంది "పెద్దలు మేము 
దేవుని వాక్కు వినుదుముని మాసా వెంబడి తూరుకొండకు పోయిరి, అచ్చట 
"దేవుండు మూసాలో మాటలాజెను, అదివిని మజుగునుండి ఎవరు మాట్లాడు 
చున్నారో మాకు తెలియదు, దేవునిని కన్నులార మేమ చూ చునంతవటకు 
నిన్నునమ్మా(జాలముఅని వారుచెప్పిరి, వెంటనే వారికై విడుగుపడంగా చారు 
వృుతినొందిరి. వారి చావునుచూచి మూసా వారిని మించి మరల లేపవశె 
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నని "దేవని జేంయకొనంగా “దేవుండు కనికరించి చచ్చినవారిని ేవెను, ఇది 
గొప్పమేలుగడా? దీనిని మణవకుండు అని వారికి ఇప్పబడి యొ, 

6... బటి 

57, వ-జల్ -లల్నా-౪ లై-సముల్-గమామ-వ-అన్-జల్నా- అలై కము 
ల్ - మన్న-వన్-సల్వా-కలూ-మిన్-తయ్యి- బాతి-మా-రజఖఫా నాకుమ్-వమా- 

జలమూనా-వలాకీన్ -కానూ-ఆన్ -ఫ్రసహుమ్-యజ్ లిమా న్, 

57, మణీ యు మనమై .మేఘచ్చ్భాయను జెసి మన్ సల్వాలను మికొలురు 

పంవీతిమి, మేము మోకు . నొసంగిన పరిశు[భ మైన వన్తువులను _'తినుండు, 

(అని వారితో చెన్పీతిమి), వారు మాకు నష్ట మేమియు వేయలేదు, “కానివారు 

తమ నష్టమే చేన్పీఫొను చుండిరి, " 

వ్యా! 5%, ఫిర్ కొను మునిగిపోయిన తరువాత _ఇ(ప్రాయాలియులు 
"దేవుని సెలన్రుచే ఈబిళ్టనుండి సీరియా (పామ్) "దేశమునకుం బోవునపుడు 
దారి మధ్యనున్న మైదానములలో వారి గుడారములు చినిగి ఎండభాథధ 

పడుచు వెంటనున్న ఆహోర సావ్మోగలు అయిపోంగా అపోరములేక కష్టపడు 
చుండిరి, అపుడు మేఘముల నీడ వారిపై పడు చుండెను. అఆపోరమయుకొలుకు 

కృషి లేకనే మకానల్వాలు దొరకు చాండాను, మకా అనునది ఒక మధురమైన 

వస్తువు, దని యాలను పోలియుండును. సల్వా ఒక విధమైనపక్షి* పూకేడు 
వంటిది. పతులు తమంతటతామే వారికీ వొరకుచుంజెను, వాని మాంసము 

భత్నీంచుచు మకా అనునది చాలాకాలమువణికుం దినుచుండిరి, దీనితోనే 

తృష్ప్కింజెందుండు, ఏదినము ఆవహోరమ ఆదినమే తినుండు, మబునటిదినము 

నకుంగాను సేకరించి యుంచకుండు, వీనికి బదులు నితర వస్తువులు కోర 
కుడు అని డేవునాజ్ఞ యుండెను కానివారు దానికి వ్యతిరేకమగా మకా 
సల్వా వ అుసటి దినమునకుంగాను “సేకరించివెట్లుచు, గోధుమ దోశ మొద 
లగు కూరగాయలు కావలెనని కోరిరి, దానివలన వారికి నష్ట మేయా యను. 
కృషి. లేకుండ వోయి గా ఆవోరము -జేవనిచే లభించు చుం చెను, తరువాత వారు 

సేద్యము మొదలె న కపికీ పాటుపడవలనీవచ్చెను, 

గరి, వల్రిజ్-ఖుల్ =నద్-ఖులూ-వోజి-హిల్-ఖర్ - యత - ఫకులూ- 

మికా- హో-ైసు-షతుమ్ -ర గదకా-వద్ -ఖులుల్ -బాబ- నుజ్జదళ - వఖూలూ - 
యె. అనా 

హిర్త-తుఇ-నగ్ -ఫిర్ -లకుమ్-ఖ తా-యాకుమ్ - వస - నజీదుల్మువొం- సీనీన్, 
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అణాల తతి తాయి «శ జ వానే &- << ఒడ = _ లు 50, ఫ-బద్ద-లల్ల-జీన-జలమూ-ఖభాలక౯_ర ఫాబీ-ఖీల-లహుమ్ -ఫ-అకా - జల్నా 
ఇవాల అవా OO a. — 

అల-ల్లజీ న-జలమూ-రిజ్-జమ్-మినస్-సమాయి-బి మా-కానూ-యఫ్-నుఖూకా, 
లకి, మణియు మీరీ వురమునందు ప్రవేశించి మియిష్టము చొప్పున 

తినుండు,. మజియు ద్వారమునందు సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుచు 
శతుమింప్రుమని చెప్పుచు (పవేశింవుడు. మోపాపసములను శఈమింతుము. మజ 
సత్కా-ర్యములు చేయువారికి 'పాచ్చుగా నిత్తుమని చెప్పితిమి, 59, ఆవిదప 
దుర్మ్శార్షులెనవారుు వారితోం జెప్పిన మాటను వ్యతిరేకముగా తారుమాలు 
చేసిరి, కావున, దుర్శార్టలవై వారు చేయుచున్న అవిధేయత వలన ఆకాశము 
నుండి ఆపదను దింపితిమి, 

వాస॥ ర్రి, 59, ఇ[సాయీలియులు మె దానములలో తిరుగుచు వినుగు 
, చెందిరి, ఆపుడు ఎరూవలేయ (జై తుల్ ముఖద్దన్ ) అను ఫురములో (వవే 
శంపుండు, ఆచ్చట మారు ఇష్టపడిన ఆహోర పదార్థములు మోకు దొరకును, 
పుగద్వారములో ప్ర వేశించునప్పుడు కృతజ్ఞత చూవుటక్షై సాష్టాంగ నమ 
స్కా_రము (నిజా) చేవునికిం గాను జేయుచు తమాపణ కోరుండు., మారు 
తమింపం బడుదురు. ఆని వారికి దేవుని సెలవయ్యను, కాని వారు దానికి 
వ్యతిరేకముగా నవుస్కారమయునకు బదులు దాషరమునుండి విజుందులతో 
జాటుచుు షమాపణ కోరుటకు బదులుగా పరిహాసముగా గోగుమలు గోధుమ 
లని చెప్పుచు పురములో పి వేశించిరి, వారుగావించిన అవిభేయతకుంగాను 
వగు అను ఆపద, ఆకాశమునుండి వారిలో వ్యాపించెను, మధాష్ట్రహ్నూము 
లోపల జెబ్బదివేల మంది యూదులు చచ్చిరి. 

60, వల్తిజిస్-తస్ ఫా-యూసా-లి. ఫామిహి-ఫఘ్ ల-నజ్ల-రబ్ విత 
కల్-హాజల్ -ఫకాఫజరత్ -మికావాంస్-న తా-ఆహ్-అత-న నకా-ఖద్-౮ లీను - కుల్లు- 

ఉనానీమ్-మష్_.అబపుమ్ా “కులూ”-వప్.- అబూ-మిద్- రిజ్-ఖిల్లాహి-వలా-తేఅ- 

సా ఫీల్-అర్ బాము ఫ్ -నీవీకా, 

60, మణి యు మూసా తన జనులకొలుకు నీళ్టుకోరంగా నీ కలలతో 
జాతిని గొట్టుమ అని మేము ెవ్పితిమి. కావున దానినుండి పంజా9ండు 
'ఊటలు (ప్రవహీంపసా₹ను, (పతి కుటుంబము తనతన తాగు చోటు (రేవు) 
ను గుర్తించెను, దేవుండు ఒనంగిన యాపోరము తినుండు. తాగుడు, మటి 
“దేశములో నుపద)వములు గలిగించుచుం దిరుగకుండు (అని మేము చెప్పితిమి, 
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వ్యా॥ 60. ఈ _వాక్యములలో దేవునిచే ఇ(స్రాయరాలియులకుట గలిగిన 
మేలును వారు స సిింపవలెనని చెప్పంబడియె, ఇ(సాయరాలి యులు వీవో అను 
మైదానములో చిక్కుకొని నీళ్లులేక అల్లాడుచుండంగా మూ సాప్రవక్త్త నీళ్లు 

కావిలెనన్ని దేవునిని వేడుకొనెను, అపుడు ేవుండు మూసాతో న్శేతి 
కల్లతో జాతినిగొట్టము అని సెలవిచ్చెను, డాని ననుసరించి మూసా 
చాతిని గొట్రంగా జొనినుండి పండౌాండు ఊటలు బయలుప డెను, ఖా 

యీలియు లలో కొడ పం(డెండు కుటుంబము లుండెను. ఒక్కొక్క. కుటుం 

బమున కొళొ)_క్క- యూటనియమింపంబజెను, అచ్చటనుండివారు నీళ్లు తీసి 
కొనుచుండిరి, ఇట్టి దేవుని యుపకారమును తలంచి ేశయులలో అ క్రనుము 
చేసీ అశొంతము కలిగించుచు తిరుగకుండు అని వారికి చెప్ప బడి యె, 

61. వాఇబ్- సల్. తుమ్ -యా- నరాసా-లన్ - నస్ -బిర-అలా-త-ఆ మిన్ 

వాహిదిన్-ఫద్డ-లనా-అబ్బిక-యుఖ్-రిజ్- -లనా-మిమాగ-తుమ్ - బితుల్ -అట్ 

జై మిమ్బఖ్ - లిహా.వఖిస్సా చ్రినో- వఫ్లూ-మిహో-వ-అదనిహా_ వ-బన" లిహో- ఖాల 

అతన్-తబ్ -దిలూ-నల్లజేహువ-అన్ నా-బిల్లజీ-వాువ- కా రున్- బ్రహొ- బితూ- 
re బారీ 

మిన్- రన్-ఫ-ఇన్న-ల-కుమ్ -మా 'సజ ల్ -తుమ్' వారి. 'బెత్ - అజ - ముబ్ _ జిల్లతు 

వల్-మస్కనతు- వ-బా డఊో-బి- గజబిమ్- మినల్లాహి- 'జాలిక- బి - అన్న - ముమ్- 

కానూయిక్ -ఫులటూన-బీ-౪ఆ_.యా- తిల్లాహి-వయజఖ్-తులూ-. నకా - నబీ - ఈన- 

బి7 గ రిల్ -వాఖ్' ఖి- దాలిక-బిమా-అసా- వకానూ "యల తదూక-. 

61. మజీయు మారు “ఓచురూసా! మేము ఇ ఒకేవిధమైన యాహారముై 
నుండ(బజాలము, కావున భూమినుండి యుత్సత్తి తియగు కూరలు, దోన, 
గోధుమ, మసూరపప్పు, ఎల్లగడ్డలు ఆనునవి మాకొలుకు ఆ చ్చునట్టు సభ 
వును మా+కేవేండుము' అని మూసాలతో మరు చెప్పినపుడు ఏమి మూరు వద్ద 
మెన దానికి బదులుగా అల్పమైన దానిని దీనీకొనుటకు ఇష్పపడుచున్నారా? 
వదెననొక పురములో దిగుండు, మారు కోరునది మోకు ' లభించును, ఆని 
మూసాపలిను, మజియు వారి కొలుకు అగెరవమును, "వేదటేశము ను స్టా 
పలుపంబడియొను, ఇది, వారు దేవుని యాజలను తిరన స్కరిం చుచుండీ నందు 
వలనను, అన్యాయముగా వారు ప్రవ కలను చంపుచుండినందుననుు వారు 
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ఆవిఛేయు లై నందునలనను, మత నియమములను అతిక్రమించుచుండి నందు 

వలనను గలుగను. 

వ్యా॥ 61, ఈ వాకన్టమలలో ఇసొయీలియులు మన్, సల్వా ఆను 

శక్టమెన ఆహారమును తిని వినుగుచెంది దానికన్న అల్పమైన కూర గాయలు 
దోన మొదలైన వస్తువులు కావలెనని కోరిరి, అపుడు మూసాపివక వె 

వాక్యములోనున్న జవాబి"చ్చెను, అబుతేవారు ఒక పురముల్తో దిగిరి -ఈ 

వాకషమలో యూదుల స్థితినిగూర్చి (పకటింపంబడియె, వారు ఇంక ఎచ్చట 

నుండినను వారికి గొరనముండదు, దీని ననుసరించియే "రాజ్య గారవమును 

వారు గోలు పోయిరి. 'ల్రిప్పటికిని యూదులు మునల్మానులకుంగాని తేక 

శ) న్తవులకుం గాని దానులుగానున్నారు. లోకముంతటను ఎచ్చ్చటబూబచిన, 

వారి 'రాజ్యము'లేదు, యూదులలో వాల వేవటీక్ ముండును, ధనవంతులుండి 

నను అధికారుల భయముచే బీదవారల మని వెల్లడింతురు, ఇట్లు యూదులు 

డేనుని కోపమునకు పాతు9లై సర్వగారవములను బోంగొట్టుకొనిరి, దానికి 
కారణము వారు చేయుచున్న అక్రమములే. ేవుని యాసజ్ఞ్మలను తిరి 

స్క_రించుట వారి యలవాటయి యుంజెను, బేవుని (ప్రవ కొలను అన్యాయ 
ముగా చంపిరి, కొందటు [పవ ర్తలను దూషించిరి, కొందఆిని తిరన్కరించిరి,. 

బ్రట్టిఘోరపాపము చేసినందువలన నే యూదులు దేవునికోపమునకుపా(తు'చై రి. 
అవకు రుల అదె నీ ట్ర 

6], ఇన్నల్లబీన-ఆమనూ-వల్లజీ న-హో దూ-వ౯-న సా జా-వన్-సావి-ఈన 

మకా-ఆమన”బిలాపీ-వల్ -యామిల్ -అఖిరి-వ-అమిల-సాలి-హాక౯ా-ఫలవుమ్ ఆ 

ఆజ్ _. ుహుమ్._ఇ౯ ద-రబ్బిహిమ్ _-వలా-ఖొఫు౯-ఆలై హీమ్ _ వలావుమ్ - 
వనీ యోనా 

యవా-జనూక౯ా, 

62. నిశ్చయము గా ముసల్యాను లై నవారును, యూదులై న వారును, 
నస్రానీయులును సాబియానులును అను వీరిలో ఎవరు జేనునిని తుదిదినము 
(ఖయామతు) ను నమ్మి సత్కా-ర్యములు చేయుదురో వారికొలకు వారి 
(పభువువజ్ద వారి పుణ్యమయున్నది. మజియు వారికి 'నెట్టిభయము గాని దుకిఖము 

గాని యుండ సేరదు, 

వ్యా॥ 62. వె వాక్యములలో ఎవరు “దేనుని యాజ్ఞలను అనుసరింపక 

నిచేధింపంబడిన వానిని చేయుచు మితిమాణి పోయిరో వారికి లభించినశిశ్ల 
విషయము చెప్పంబడెను, ఇంక ఈ వాకన్టములో విశౌషనమును సతా-ర్యము 

లును ముఖ్యముగా మోత పుణ్యమాలకు ఆధారములు. కాని (ప్రత్యేకమైన 
ర్ 
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సంభుముకాదు, ఎవరెననుసే విశ్వసించి. సత్క్కార్యములు చేసినచో 

పుణ్యము పొందుదురు. అను విషయము చెప్పయబడియ, యూదులు మూసా 

(పవకృను అనుసరించువారు, నానీలు వసు[స్తు (ప్రవ కృ యొక్క. మతస్థులు. 

సాబియీనులను వారు ఇ్రిరాకచేశకములోనున్చ ఒక తెగవారు, వారు నక్షత 

ములను శక్తులను, దేవతలను వ్మిగహములను పూజించుచుండిరి, వానికి 

బలులు చేయుచు ప్పార్థనలు నలుపుచు చేవుని (పీతి పడయుటకు నిది మార 

మని విశ్వసించి యుండిరి, 
అనాటి 0 త టం ఆవడ — ఎన్ __6 

68, వాజ్ -అఖజ్నా మాసా-ఖకుమాన రఫఆనా-ఫాఖాకుమాత్ తూర - 

ఖుజా-మా-ఆ, తైనావమ్-బిఖువ్వతి౯-వజ్ కరూూమా $ హీ - లఅల్లకుచ్ - తత్త 
ఖాజా , Gh సుమ్మ-క తేవల్ - లె తుమ్ - మిమ్-బల-ది-జాలికాఫలాలా- ఫజ్ లుల్లా 

అననా 

హీొ-అలై కుమ్-వ- రవొనుతు- వూూ-లకున్నుమ్ " మినల్ - ఖా సీరీకా, 

68, మణియు మోనుండి ఒడంబడిక మేము పుచ్చుకొనునపుడు తూరు. 
కొండను మావై నెత్తి మారు భా క్తిపరులగుట నె మేము మోకు నొసంగిన 

(గ్రంథమును గట్టిగాపట్టుండు, మణి యు నందు నుండు దానిని కపి నుంచు. 

కొనుండు, అని చెప్పితిమి. 6%, ఆ పిదపకూడ మారు మరలితరి. కావున 

"దేవని యనుగ )హమును ఆతని కృపయును మాపై లేకుండనుండినచో. 
మోరు నకించియుందురు. 

వ్యా॥ 68, 61, ఇసా్రాయీాలియులకు తౌ రాతు[ గంథము అయ్యం 

టణెను, అపుడు దీనిలోని ధర్మములు చాల కఠినముగా నున్నవి. మేరు. 
దీనిననుసరింప 6జాలము ఆని వారు వలుకసాగిరి, దానికింగాను తూరు అను 

కొండ వారి తలపై నుండునటుల చేవుండునేసీ (గంథమును అనుసరింతుము. 

అని యొడంబడిక చేయుండు లేనిచో కొండ మాతలవై పడును, అని చెప్పం 
భయపడి వారు ఒప్పుకొనిరి. కాని దానివిదప నే వారు గావించిన ఒడంబడిక 
నుండి మరలిపోయిరి. దాని ధర్మములను అనుసరింపక అశిమములు చేయ 
సాగిరి. అట్లు వారు ఒడంబడికను 'తొంచినందువలన వారు నశించియుందురు.. 

కాని "దేవుని అను (గహమువలన వారు రశ్షింవంబడిరి, ఈ విషయము. 
స్మరింపుండు అని  చెప్పంబడియి, 

క్ష DE 

(ఫ్, వ-లఖద్- అలిమ్
_శుముల్లజే- నఆాతద

 **మి ౯ "రుమ్-ఫీ నిక . సవిిాఫ 

ఖుల్నా-లవుమ్-కళూ నూ- ఫర-దతకా-ఖా సీయిక్ 66, ఫాజలల్ =నాహః ఎన 

కాలల్ లిమా బై నయృదైహా-చమా-ఖల్ ఫహా-వమా-బజతల్-లిల్ -మయుత్తఖీన్' 
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65. మణేయు, శనివారమునందు మాలో ఆతిక/మించినవారిని మీరు భాగుగా నెటీంగి యున్నారు, మేము వారితో మారు సీచులైన కోంతులు 

వారికీని వారి తడువాత రానున్న వారికిని బుద్ధిని చ్చునదిగాను భయభ కులు గలవారికి జోధనగాను 'ేనీ నిమి. | 
వ్యా! 65, 66. తౌరాతు (గంథనులో శనివారమునాడు వలాటి పని చేయక (ప్రార్థనలు సలుపవ లెననియు చేపలు వేటాడకూాడదు అనియు బ్రసా9యీలియయలకు దేవునాజయుంజెను, కాని వారు తంతతములతో శని. వారమీనాడు చేటాడసాగిరి, లోదులక వాదు "జేవుని కోపము నకు. బాత్రుతై చేవునాజ్ఞచే కోంతులుగా చూ ఆొపోయి మూడు దినములవలుకు (దితికి మృతి ని నాందిరో ఇది దాన్రూదు (పవక కాలమున సంభావించెను, వారికి విధింపంబడిన శిక్ష వారికాలములోనున్న వారికిని వీదప రానున్న వారికిని బుద్ధి నిచ్చు నదిగా బేయంబజెను 

67, విజ్ -ఖాలామూసా లిథామిహీ-ఇన్నల్లానా - యాయరు-కుట్ - 
అన్ -తజ్ బవహూ-బఖ రతన్.ఫాలు--అతక్.తథపేనా "హుపావన్-ఫాల-అడోపు న 
బిల్లాహీ-అన్-అకూన-మినఠ్-జాప్పి లీక్, 68, _ఖాలుద్ఢ" "లనా-అబక్చ- యుబ 
యిిల్ -లనా- మాహియాఖాల-ఇన్న వవూ-యఖూలు-ఇన్న హో - బఖ - రతున్ - 
లాఫారి-జున్- “వలా-విక్ _రున్-అవా-నుమ్ాై చై నాజా లికాఫ ఫ్-అలూూ-నూా-తూ- 
మరూన్. 60, ఖాలుద్ డ్ అనా- అుబ్బకాయుబయ్యిల్ -బలనామా లౌనుహో-ఖాల 
అన్నవాూ- యఘు "లుఇన్నహోంబఖ అతున్.నఫ్ రావు ఫాఖిఉల్-లానువాశ- తనుర్ 
రునొనాాజరీన్. 70, ఖాలుదొడ్లనా. ఉఅబ్బక్రాయు బయ్యిల్-.. ఐనా" మాపియా 
పన్నల్-బఖరాశషాబపా-అరై నొ'వవ్తిన్నా -వ్రిన్ పాఅల్లాహు-లముహ్ా- “తదూన్, 
71, ఖాల-ఇన్న: హూూ-యఖూలు-ఇన్నవో-బభలతున్-లాపేల్వ-లున్ _తువీరుల్- 
అర్ జ-వలా- తస్ -ఖిలొ-హా సర్ సయసల్ల ుతున్-లాషియత-కీహా-భాలుల్ ఆన-_ 
జీత- విల-వస్ట వను బహ వమా కాదూ. యొ ఫ్-అలూన్, 

67. మజియు మూసా తనజనులతో, మీరు ఒకగోవును కోయవల నని మాకు దేవుడు ఆజ్ఞనిచ్చు చున్నాండని వెప్పినపుడు వారు వమి నీవు మాతోపరిహాన మాడుచున్నావా అని పలికిరి, (అపుడు) మూసానేను మూఢు 
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లలో -చేరకుండుటకై "దేవుని శరణుజొచ్చు 'చున్నానని చెప్పెను. 8, వారు 

ఆదిఎట్టి (వయస్సుగల) అఆవో మాకుంటెలుపునట్లు నీ(పభువును మాహొఅకు 

చేండుము, అనివెప్పంగా ఆది ముసలిదిగాని, లేతదిగాని యుండక మధశ్చిదిగా 

నుండవలెనని ''జేవుండు సెలవిచ్చుచున్నాండు. కావున మాకు నాజ్ఞయైన 

దానిని చేయుండుఅని 'మూసాపలికెను. 67), అపుడు, వారు దానిరంగు ఎట్టిదో 

మావంబెలుపునల్లు మాకొఅకు A పృభువును "వేండుము అని వెప్పంగా చూచు 

వారికి సంతోపము గలుగంజేయునట్టి గాఢమైన పసుపువ న్నెగల గోవుఅని 

_ మేవుండు సెలవిచ్చుచున్నాండని మాసాపలిెకెను. 70, (అపుడు) అది ఎట్టిదో 

మాకు దెలుపునట్టు మాకొలుకు నీ పభువును చేండుము. ఎందుకన మాకు 

ఆయావునుగూర్చి సందేహము గలిగినది, దేవుండు కోరినచో తప్పక మాకు. 
డారిదొరకును అనిచెప్పగా 71. ఆగోవు భూమినిదున్ని పొలమునకు నీళ్గుతోడి 
కృషిచేసినదిగా నుండక, ఆందు ఎట్రిలోపమాులుగాని మచ్చలుగాని లేకయుండ 

వతెను అని దేవుండు చగిలవిచ్చుచున్నా (డని మూసావారితో పలుకగా ఇపుడు 

నీవు సత్యము దెచ్చితివి- అని వారుపలికిరి, ఆ విదప వారు దానిని కోసీరి, 

. వారిట్టు చేయుదురని తోచలేదు, 

వ్యా॥ 67: 71. ఇందు అసాఐిరాలి యులలో సంభవించిన ఒక వివ. 

యము చెప్పంబడుచున్నది, మూసాపివక్త కాలమున ఒక యూదుండు. 
. గొప్ప ధనవంతుండుం డెను. ఆతనికి బిడ్డలు లేకుండిరి. ఆస్తీ లభించునని 
ఆసతో ఆతని దాయాది ఒక(డు అతనిని చంవీవేనెను. కాని వానిని గుర్తింప. 
లేకపోయిరి. దీనిగూర్చి జనులు కలహించుచు ఒకరి వెనొకరు ఆ హత్య 
మోప్రచు మూసాను దానిగూర్చి అడిగిరి. మూసా దానికింగాను "జీను. 
నాజ్జచే ఒక గోవును కోయుండు. పాత్య గావించినవాండు తెలియంబడును. 
అని చెప్పంగా జనులు ఏమయ్యా ఆవును కోయుట ఎక్కడ? పాంఠకుండు. 

- తెలియుట ఎక్కడ? వమి పరిహాసము లాడుచున్నావే? అని పలికిరి. అపుడు. 
మూస్కా జీవుని ప్రవక్త పరిహాసములాడ(డు. ఎగతాళి చేయుట మూధఢులపని 

_ మూఢులసంఘములో నేను చేరకుండుటకై_ దేవుండు నన్ను రక్రి ంచుయగాత అని 
చెచ్పెను, జనులు వాస వము తెలిసీన పిదప ఆగోవు ఎట్టిదో అని(పశ్నలు "వేయ 
సాగిరి, వారు పాశ్నలు వేయుకొలంది గోవును గూర్చిన నిబంధనలు హెచ్చ. 
సాగెను. మొట్ట మొదట చే సాధారణమైన గోవునుకోసీ యుండినచో వారికి 
చాలియుండును, కాని వారు తమస్వభావమునుబట్టి అధిక పోీసంగయు లాడిరి, 
వెవాక్యములలో వివరింపంబడిన ఆవు ఒక పేదవాని యొదనుంజెను, అతండు. 
ఆవుచర్మము నిండుగ బంగారు నిచ్చిన అత్తునని చెప్పను. అంత వెలనిచ్చి 
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యూదులు కొనుదురను నమ్మిక 'లేకుంజెను, కాని ఇష్టములేక విధిలేక ఆవును 

కొని కోసిరి. ఆయావుకండతో 'చచ్చినవానిని తాకలగా వాడు (బతికి తన్ను 

చంవీనవాండు తన దాయాదియగు ఫలానివాండని తెలివి తిరిగి మృతినొం 

చను. ఇటులే మృతినొందినవారు తిరిగి తుదిదినమున సజీవ్రలగుదురని నమ 
లి yy ఆశీ 

వలెను, దీనిగూర్చి ఇంకముందు వాక్ళములలో కాడవచ్చును, ఈవ్యాఖ్య్యా 

నము ఆచటకూడ  నన్వయించును. 

72, వ- ఇజ్ ఖ తల్-తుంక్- నఫ్సన్-ఫధా..రాతుమ్ - ఫీహో - వల్లావాు - 

ముఖ్ -రజుమ్-మాకున్-తుమ్-తక్ _తు మూన్, 
ఎలా ణా బి లా ణా అట | 

78. ఫఖుల్-నజ్ -రిబూ హు-విబఅ - జిహో-కజూలిక - యువా - ఇల్లా. 
జారీ తిర 

హుల్-హా తౌా-వ-యురీ-కుమ్ -ఆ యా తిహీ-ల అల్ల-కుమ్ -త అ - ఖులటూన్* 

72, మణీ మోరు ఒకనిని చంపి నింద ఒకరివి నొకరు మోపసాగితిరి, 
మీరు దాంచుచున్న దానిని "దేవుండు బయలు పెట్టవలనీయుం డెను, 

78, కావున మేము ఆవుమాంనపు కండలతో శవమును తాంకుడు అని 

చెప్పితిమి, ఇటులే దేవుండు చచ్చిన వారిని (బతికించును. మజియు మాకు 
తనళ క్తినూచనలను మారు యోచించుటకుంగాను చూపుచున్నాండు, 

వ్యా! 72, 78, వాకస్ట్రమల వా్యఖాగనము | చూచుకొనునది, 
ne 

74, సుమ్మ-ఖసల్-ఖులూ- బుకువ్-మివ్-బ అది-జా లిక-ఫ-హియ - కల్ 

హిజాలుతి-జొ-అపషద్దు- 'ఖన్-వర్న్.వ న్న-మినల్-హీ బా-జతి - - లమౌా - ఉరుత - 
కనాలి జూట్ ౧ 

ఫజ్జరు-మిన్ -హుల్-అన్-హోరు-నలన్న-మిన్ -హో-లమా-నహీ-వ ఖ్ ఖ ఖు-ఫ యఖ్- 

రుజు-మిన్ -వుల్-మా ఉ-వఖ న్న-మిన్ హో-లమా-యకొ-బితు మిన్ -ఖవ్, - యతి 

లాహి-వామల్లావు- బిగా-ఫి లిన్ అమ్మా. తల్మంూన్, 
74. వీని పీదపనుకూడ మిీమనస్సులు కఠినము ల*యెను, కావున 

అవి తాళీవలెగాక వానికన్నను నెక్కు_వ కఠథినములంగా నాయను, కొన్ని 

రాళ్లలోనుండి కాలువలు పవహించును, మతి వానిలో కొన్ని చీలిపోయి 
ఆందుండి నీళు బయలుపడును, మణీయు వానిలో కొన్ని దేవుని భయముచే 
పడిపోవును, "మూరుచే యు కీ )యలనుండి దేవుండు అజాగ్రత్త గా లేండు, 

వ్యా। 74, దీనికిముందు వాక్యయులలో వివరింపబడిన "దేవుని మహి 
మలను చూచియు ఇ్రస్ఫాయిరాలియులు మెత్తపడక పోవుట చే వారి మనస్సులు 
కఠినము లాయొనని జేవు(డు వారిని మందలించుచున్నాండు, వారి మన 
స్పులు మూండువిధములైన రాళకన్నను కఠినము'లెనవి, కొన్ని రాళనుండి 

aa OQ cry 
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నీటికాలువలు ప్రవహించును. దానివలన లోకులకు పృయోజనమున్న ది. 

కొన్ని టినుండి నీర్టు (పవహీ పీంచును. చానివలన కొంతమేలుగలుసును,. కొన్ని 

రాళ్లీనుండి నీళ్లు బయటపడకన్నను అవి వైనుండి [కిందికి పడుచున్నవి. అవి 
-జేవునికి భయపడి అట్లు జాజుచున్నవి, పం హృదయములు వానికన్న కఠి 
నములై. నిన్ ప్రయోజనము ౨ నవి. చచ్చినవానిని (బ్రతికించునట్టి జీవుని 
మహిమను చూచియ వార్ వ్యాదయమూలు దేవునియందు భయభక్తులు 
పొందక కఠినములై నవి, ఇట్లు ముసల్మాను భక్తులు కాకూడదు అను బోధ 

యిందుగలదు, 'దెవుండు యూదులుచేయు కింయలనుండి అజా(గత గాలేండు, 

సర్వము ఆతనికి తెలియును, కావున భయభక్తులు గలిగి సత్కార్యయలు 

' వారు ఆచరింపవలెను, 

75, అఫ- శక్ డున అన్-యూమినూ- లకమావఖద్ -కాన-ఫరీ-ఘమ్. 

మిన్-హుమ్-యస్-మడఊా న-కలా- మల్లాహీ- సుమ్ము యువా ర్రి- -హ్లా న హూ-మిమ్- 

బి _ అదిమా-అఖ-6 లూహు-వవుమ్-య అ లమూన్. 76, వఇజా-లఖుల్ - 
జాతీ నై ఇ అలి 

లజీనఅనునూ-ఖాలూ- ఆమన్నా-వ-ఇజా- ఖలా-బ అ -జువుమ్-ఇలా - బఅ- 

ఉన్-భాలూ- -అతు పాద్ది సూనవ్యమ్-బిమా. ఫత-హల్లావాు - అలై - కమ్ - 
ర 

లియు-పోజ్ఞావమ్- -బిహీ-ఇన్ ద-ఎబ్బికమ్- అఫలా-త ఆ -ఖిలూన్ , 77. అవ- 
ది వాను 

లాయ అ- లమూ న-లన్నల్లాహా-య అ - లభు - మాయునీట్ఞూ న - వమా - 

య ల్లినూన్, 
7ర్. ఓ ముసల్మానులా రా ! ప్రక వారు (యూదులు) మా మాటను 

నమ్ముదురని ఆసించుచున్నారా ? వారిలోని ఒక తెగ దేవుని వాక్కు. 
వినుచు దానిని [గహీంచిన పిదపకూడను తెలిసియు దానిని తారుమారు 

వేయు చుండెను. 76. మణీయు వారు యముసల్మానులల్ో కలియునపుడు 

మేము ముసల్మానుల మై తిమి. అని చెప్పుదురు. మరల వారు ఏ కాంతమున 

ఒకరితో నొకరు కలియునపుడు, ఏమి మికు చేనుఃడు ెలివినడానిని, 

మసల్మానులు దానినిబట్టి మా దేవునియొద్ద మాతో వాదులాడుట 
వారితోం బెప్పుచున్నారు. ఏల దానిని మారు (గహాంపరు. అని చెప్పుదురు. 

77. వారు, దాచునదియు నెలిబుచ్చువదియు 'ేన్చనికిం డెలియును అని 
వారికి. దెలియదా P 

వ్యా॥ ?5, 77, యూదుల దుష్షస్వభావములను ఈ వాక్యమునకు 

ముందును తరువాతను వివరించి యిట్టి దుష్పగుణములుగల యూదులు మా 
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మాటను నమ్మి మాకు విభయులగుదురా” అను ఆన మోకుండకూడదు. అని 

ముసల్యానులను బేవుండు పాచ్చరించుచున్నా6డు: యూదులలో కొొందలు 

చేఫుని వాక్కును తే రాతు గ+ంథమును విని, మణీ కొందలు తూరుకొండ పె 

దేవుని వాక్కును విని గహించి వానిని తారుమారుచేసి తప్పుభావములు 
కల్పించుచుండిరి. ఇట్లు తారుమారుచేయుట పాపమనియు తప్పు అని 

తెలిసీయు ఆబువారు చేయుచుండిరి. యూదులలోని కొందజు వంచకులు 

మునల్మానులతో కలిసి మేము విశ్వసించినాయు. ముహామ్మదు సృవక్షను 

గూర్చి తౌరాతు గ్రంథము లో పాకటనలుగలవు. అని ఇప్పు చుండిరి. వీదస 

వీరు యూదులలో కలిసినపుడు ఏమి మిరు ఆటు తొ రాణతులోని విషయము 

లను మునల్మానులవ య డెలుపవచ్చునా? వారు దానినిబట్టి మోూతో వాదు 

లాడరా? అని వారిని యూరులు మందలింతురు. ఇట్లు వీలు దాంచుటకు 

యత్నించిన ఆ విషయములు 'దేన్సుండు మునల్మానులకు 'బెలుపలేండా ? 

"జీవునికి సర్వము తెలియును అను జ్ఞానము యూదులకు "తీదా అని దేవుండు 

వారిని మందలించు చున్నాడు. 
నా 

78. వమికాహుమ్-ఉమ్నిి “యూనాలాయఅాలమూ-నల్ * కీలటి. బలం 

అమా.ని య్యవ-బ్రన్-వుమ్ ఇల్లా'యజు న్నూ ౯.79, ఫ కలుల్-లి ల్ల జీన-యక్ = 
లి జలాన్ pen 

తుబూనల్-కితాబ' బివి దీహిమ్తూనుమ్మ-యఖూభఖూన-హో జా మిక - బ్రకొదిల్లా - 

హి-లియన్-తేటూ-బిహీ సమనన్- ఖ లీలకా-ఫ వె-లులొ-లహుకొామి మా - కత- 

బత్ _ఐదీ-హిమ్-వ వై లుల్-లముమ్-మిమ్మా-యక్ -సి బూ క. 

8. మణీయు వారిలో కొందణు పామరులున్నారు. తప్పు నమ్మక 
ములు తప్ప తే”రాతు (గ్రంథము వారికిం చెలియదు. వారి యొడ్డ వట్టయూ 

హాలు తప్ప మయెద్దియును లేదు. 79. కావున తేమ చేతులార గింథమును 

(వాసీ వానివలన కొంత “వెల పుచ్చుకొనవలెనని ఇది చేవుని యొద్దనుండి 

వచ్చినది. అని చెప్పునట్లి వారికి వినాశమున్నది. కావున వారు తమ చేతులాార 

వాాసీనందులకు వావకి వినాశమున్న ది. మణీయు వారు నంపాదించుచున్న 

దానికీంగాను వారికి వినాశమున్నది. 

వ్యా॥ 78, 79. యూదులలో కొందణు చదువురాని పొమరులుగలరు 

వారికి తౌరాతు గంథములోని నిజమైన ధర్షములు విషయములు డెలియస్స, 

కాని దుష్టవిద్యాంసులు కొంత ధనను పుచ్చుకొనుటశై తారుమారుశోని 
చప్పీన తప్పు నమ్మకములు వారికి గలను. గవి “యూనులు తప్పు సుతరు 

లెవ్వరును స్వర్గమునకు పోరు, యూదులను వారి "పెద్దలు తల్లిదండ్రులు జీవుని 
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యెద్ద సీఫారనుచేసీ విడిపింతురు'” అనునవి. ఇట్టవి (పమాణములులేని వట్టి 

యూపహాలు మాత్రమే. యూదులలో కొందు, పొమరులనుండి ధనము 

చేకరించుటకుంగాను వారికి సంతోవము గలిగించుటకం గాను తె రాతులో 

లేని విషయములు కల్పించి వానిని తప్పు గావ్రాసి ఇది చేవునివద్దనుండి వచ్చిన 
విషయములని మోసపుచ్చు చుండిరి. అట్టి వారికి వినాశమున్న ది. కావున 

అట్లు చేయుట ఘోరపాపము. ఆని తెలిసికొనవలెను. 

80. వఖాలూ లక్రా-తేమ స్స-నన్నారు-ఇల్గా-అయ్యామమ్' 'చులదూదతన్ 

ఖల్ అత్ తఖబజ్-తుమ్ బ్రకాదల్లహీ -అకొదళా- ఫలకా-యుఖ్ - లిఫల్లాహు- 

అకద బూూ-అవ్" -తఖ్యాలూన-అలల్హాహి-- మాలా తల్ల. మూక. రి, 

మకా-కసబి-సయిస్టఅతేకా_వ-అహా తేల్ క. విహి-ఖ తీ-అతువూ-ఫఉలా బ్రిక _ అన్ 
ల mm 

హాబున్నారి-హుమ్-$ీసో-ఖాలిదూకా. 82. వల్ల-జీన-ఆమనూ-వఅమిలున్ - 
'సాలి.హోతి-ఉలా-బ్రిక-అనస్-పో బు-ల్-జన్న తినవు మొ-ఫీహో-ఖాలి-దూకా. 

80. మణేయు వారు (యాదులు) మాకు నరశాగ్ని కొన్నిదినములు 
మాత్రము తగులును అని చెప్పుదురు. ఏమి మిరు చేవునినుండి వాగ్దానము 
పొందియున్నారా? అటులై నచో జేవుండు తానిచ్చిన వాగ్దానమునకు వ్యతి 
"రేకముగా నెన్న(శును చేయడు. లేక మాటం దెలియని దానిని "దేవునివై . 
జెప్పుచున్నారా? అని ఓ ముహమ్మదు! చెప్పుము. రీ1, అట్లుకాదు, ఎవరు 
పాపములు చేయగా వారిని వారి పాపములు చుట్టుకొనునో వారే నరక 
నివాసులు. అందువారు సదాయుండుదురు. రిల: మయువ్యరు విశ్వసించి నత్కాా 
ర్యములు చేనీరో వాెరే స్వర్ల నివాసులు. అందు వారు సదా యుండుదుదు, 

వ్యా! 80, 82. ఈ వాక్యయలలో యూదులు తలంచియున్న మూఢ 
విశ్వాసములను రద్దుచేసి, నరక్రమునకును స్వర్షమునకును బోవుటకు కారణము 
లెట్టివి అనునది స్థీరయు చేంరుంబడాను. యూదులు మేము (వవక్తల వంశము 
వారలము, మేమో పాపములు చేనీన నష్టములేదు, ఎల్లవుడు నరకములో 
నుండము. కొన్ని దినయులు మాత)ముండుదునుని చెప్పుదురు. ఏమి క్త 

దేవుండు వాగ్రానము చేసీయున్నాండా? ేీవ్చండు చేనీన వాగ్దానము చెల 
చేర్చును, ఎప్పటికి విరుద్ధము గా చేయడు, వాన నృవములో జీవుంయు అట్టు 
వాగ్రానము చేయలేదు. యూదులు అబద్ధములు కల్పించినారు. యూదులు 
కలంచునట్టుకాదు. పాపకార్యములే చేసో పుణశ్చమనునది లేనివారు ఎల్లపుడు 
నరకములో నే పడియుండుదురు. విశ్వసించి సత్కార్టములు వేసినవారు 
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ఎల్లప్పుడు స్వర్ణసా ఖవ్టిములోనే యుందురు. 

85, వఇజేఅఖవనా-మాసాఖ_బనీ-ఖ్యస్రాయాల = లాత అ. బుదూన - 

ఇలొ-లల్ల్హాహ-వలిల్-వాలిదైని-బహసానన్-వజిల్ “ఖు రావల్- యతామా. చ 

వల్ -మసాక్తీని.వఖూలూ-లిన్నా సీ- వఎన్-నన్-వఆఖీ-మున్ నోసలాతావఆతుబా 
ఆ2ట్లా 

జకాత- “సుమ్మ- తవల్ "ల తుమ్- ఇల్లా-ఖలీ -లమ్'మిన్ -కువ్ - వఆన్హుమ్ - ముల - 

రిజూన్. a 

రిక, మజియు మేము ఇస్రాయీలియుల సంతతి వారి నుండి మీరు 

జేవునినే పూజింపవలెననియు తల్గిదండులకును, బంధువులకును తండి లేని 
బిడ్లలకును నిలు పేదలకున్కు మేలుచేయు.డు అశియు సర్వజనులకును మంచి 

మాట పలుకుండు, అనియు, నమాజు సలుపుండనియు జకాతు దానము 

వేయుండు అనియు” ఒడంబడిక పుచ్చుకొంటిమి, ఆ విదప మీలోకొ దం 

తప్ప నందటును తిరిగిపోయితిరి, మటీ మిరు తిరుగువా శీ! 
_ వ్యా రికి, ఇందు చేపుండు ఇ(స్రాయాలియులనుండి పుచ్చుకొన్న 

ఒడంబడికను పిదప వారిలో కొండలు తప్ప నందతు తౌము గావించిన ఒడం 

బడికకు వ్యతిచేకము గా కారస్టములు వేసినది చెప్పెను. వాక్య్యాంతేయున, 

ఇసా్రాయిాలియుల స్వభావమే ఆడినమాట తప్పుట, అని తెలుపంబిడియ. ' 

84. వాళ్తజ్-అఖ జానా మాసాఖ కుమ్-లాతన్ -"ఫికూనా దిమా- ఆకుక్- 

వలా-తుఖ్ -రిజూనాఅక-ఫుసకుమ్-మిన్ -దియారికుమ్. "సుమ్ము" అభ రర్ా తుమ్ 

వఆన్తుమ్తన్-హదూన్. 

రిక్. సుమ్ము" అన్తుమ్-హో ఉ-లాయి- కఖ్ -తులూన-అన్-ఫునవమ్' వతుఖొరిజూన 

ఫరీఖమమిన్- కమ్-మిన్-దియా-రిహిమ్-తజా-వారూన- అత “హీమ్-ల్ బిన్ మి 

వల్ “ఉద్వానిన వన్ -యాతూ-వమ్-ఉసా రా-తుఖా-దూహుమ్ ఇ వావువా- మూ 

వాజ్టామకాలలై కున్ ఏన "ఇఖా) జ హుమ్ "అఫతూ- మినూన-బి బల -జీల్శీతాబి- 

వతక్ - ఫురూన- వి-బభాబన్- ఫమా -జదాట- మన్ "యఫ్-ఆలు-జ జాలికామిన్ "కమ్ 

ఇల్లా-ఖిట్ యన్"ఫిల్ హోయాలిద్-దున్యావాయానుల్ "భియ¢ోమలి- యులు 

డ్ "దూనఇలా "అవ ద్దిల్ "అజాలినమల్లావు- బిగా- ఫి ఫీలిన్- అమ్మా- తఅ మ 

లూస్. 86, ఉలా-ఇకల్లబే- నస్-తలు- ఉల్ హాయాతద్-దునాయా- బిల్-ఆఖిజతి 
6 | 
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ఫలాాయుఖవ్' -ఫఫు అన్-వుముల్ -అజాబువలా-ముకుయున్ సరూన్ . 

64. మజియు మారు ఒకరినొకరు నణకుకొన కూడదనియు తమవారినే 
ఇండ్రనుండి పాజందోలకూడదని యు మాలో నొడంబడిశ మేము చేసికొని. 
నపుడు మోరు ఒప్పుకొంటిరి. నుతి మాశేది తెనినియేయున్నది, విదప నూరే 

ఒకరినొకరు నణకుకొనుచున్నారు, మణీకొందణిని వారి యిండ్లనుండి తేజు 
మంగొట్టు చున్నారు. తవువారికీ విరోధముగా నితరులకు పాపము గాను అన్యా 

యముగాను లోడుపడుచున్నారు, 88, మణియువారు మీయొద్దకు నితరులకు 
ఖైదీల వచ్చినచో మిరు నారి బదులిచ్చి వారిని విడిపింతురు, మటివారిని 
తయుముట మోకు నిపీ.ద్దమె యుండెను. వమి? మిరు (గంథములోని కొన్ని 

టిని సమ్మలెంచి నిలీకొన్ని టిని తిరస్క-రిం చుచున్నారు. కావున మాలో 

నెవరు దీనిని చేయుదురో వారికి బ్రహలోక జీవితయునందు ఆగారవమును, 
తీర్చు దినమందు కఠినమైన బాధలందు వేయంబిడటయును తప్ప వేరుశిక్ష 
లేదు. మటీయు దేవుండు మోరుచేయు కర్మల యెడ అజాగ్రత్తగా లేయడు. 

86. వీరే పరలోకమునకు బదులుగ ఇపాలోక జీవితమును కొనినవారు. కావున 
వీరి బాధ తగ్గింపంబడదు. మణి వీరికి నెట్టి సహాయమును లభింపదు. 

వాష్టి॥ 84: 86. మదీనాపురయునందు యూదులలో బినీఖుెజా, బనీ 
'నజీరు అను. రెండు కుటుంబిములుండాను, వారిలోవారికి ఎల్లప్పుడు కలహములు 
జరుగు చుంణడాను. కాను, ఖజ్రజ్ అను శెండు కుటుంబముల వారు విగ్రహా 

ములను వూజబించువారు, వీరుకూడ మదీనాలో నే యుండిరి, వీరిమధ్య కూడ 
విరోధముండాను. కావున బనీఖురెజా వారు జొనువారితో శేరుకొనిరి, 
బనీనజీరువారు ఖజ్ రబ్ వారితో సఖ్యము కదుర్చుకొనిరి, వారిమధ్య యుద్ధము 

సంభవించినచో ఒకరికినొకరు లోడుపడుచు యూదులే ఒకరినొకరు నలుకు 
కొనుచు తవవారినే యిండ నుండీ తేటుము చుండిరి, త్ "రాతు[గంథములో 

ఒకరినొకరు నణఖికగహాడదనియు ఇండనుండి తజుమం గూడదనియు, ఒకవేళ 

ఎవండెౌన యూదుడు నిరోధు లచేతిలోంబిక్కి కాదీయైనచో వానికి బదులుగా 

ధనము నొసంగి వానిని విడిపింపవళెను, అని, ధర్శములుండెను, యూదులు 
తమలో తమకున్న చేషషముల వలన మదీనాలోనున్న జొస్సు ఖజ్రజూలకు 

అన్యాయము గా లొ డుపడుచు యుద్ధములో తమవారగు యూదుల'నే నజకుచు 
శాలిచినవారు ఓడిపోయిన వారిని వారియిండ్ల నుండి తబుముచుండిరి, దీనివలన 

తొరాతులో నున్న కొన్నిధర్శములను వదలినవారెరి. మణీయు ఎవండైన 

యూదుడు ఖైద్గా వచ్చినయెడల తవుపక్షము వారితో. జెప్పి ధనమిచ్చి. 

వానిని విడివించుచుండిరి, ఇది వారు తౌగాతు ధర్మము ననుసరించియే . 
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చేయు చుండిరి. కావునకొన్ని ధర్మములను తిరస్కరించి కొన్ని భర్ణములను 

ఆచరించుట వలన మోక్షము లభింపదు. ఇవామునందు గొరవమును, పరము 

నందు మోత్నమను కోరువారు 'జీనుండు విధించిన సర్షధర్ణమయ లను ఆచరింప 

వలెను, శేనిచో ఇపామునందు ఆగౌరవమునకును పరమునందు నరకబాథ 
లకును పొలుపడుదురు, ఎట్టిమో క్షమ గాని సహాయము గాని లభింపదు, 

ఎం జారి nn = 

87, వలఖద్-ఆలై నా-మూసల్ "8 తొబ-వఖఫ్ ఆ శనా “మిమ్ “బద అ 

దిహీ-బిర్-జుసులివ-ఆతై నా-ఈసనబ్ నమర్యవముల్ 'బయిన్టనా తివఅయ్యోఫ్టిద్ - 

నావు-బి-రూహీల్ -ఖుదు సీఅ ఫ ళఈల్లమా-జా-అకు మ్-జ సూలమ్-విమా లా తే 

పహోో-అన్ "ఫునూరుమున్ "తక్చర్ -తువొ -ఫ "ఫరీ-ఖక౯ా క జ్-జచ్- తుమ్-వ - ఫరీఖక£ా 

_ తథ్-తులూకొ, 

87, నుజీయు నిశ్చయముగా మేము. మూసాకు (తారాత్రు గంథము 
నొనంగితిమి, మతీియు నతనిపిదప వరుసగా [ప్రవక్తలను పంపితివి- నుణీయు 
మర్యమ్ కుమారుండగు ఈసాకు స్పష్టమైన సూచనలనిచ్చి వరిశుజ్ఞాత్మత్" 
నాతనిని బలపఅచితిమి. ఆవిదప్క మోయాత్శలకు ఇష్టముళేని యాజ్జను 

య 
మీ యుద్దక ఎవ్నరెన (ప్రవక్త తేంగా మిరు గర్వవడ్మి కొండతీని అబద్ధపజుచి 

“శిరి, వజి కొందటిని చంపితిరి, 
వాశ! 87, ఇందు ఇ(సాయిాలియులలో నున్న జ్వేషమా, గర్భము 

అవిభేయత్క [ప్రవక్సలను తిరస్కరించుట మొదలగు దుర్జుణములు వివరింపంబ 

డినవి, యూదులు ధర్మములను ఆనుసరింపక తమ కోరికల నే అనుసరించుచు 

తమకు ఇష్టములేని ధర్మములు తెచ్చిన చేవుని (ప్రవక్తలను తిరన్క_రించు చు 

మితిమాతి పోవుచుండిరి, ఇ్రసా9య;ోాలియులకు బోధించుటకి "జీవుడు 

మూసాఫివ కృకు తౌరాతు (గంథము నొనంధగాను, కాని యూదులు దాని 

లోని ధర్మములను అనుసరింపక దానిక విరుద్ధముగా నడచుకొనుయ అందలి 

నిషయములను తారుమారు చేయుచుండిరి, మూసా (ప్రవక్తకు పిదప ఇసాి 
యూలిరయులకు బోధించుటకు అనేక (పవక్సిలు వచ్చిరి. తుదకు బీబీ మరష్టమ్ 

కుమారుడగు ఈసా (ఏను కిన్సు) (పపక్ ఇ(సాయిాలియులకు బోధించుటకు 

వచ్చెను. "దేవుండు ఈసాప్రవక్షకు అనేక సూచన (మహిములు)లు ఒసంగాను. 
అవి, జేవుని సెలవుచే మృతులను బ్రతికించుట, కువ్యరొో" గులను, పుట్టు(గ్రుడ్డు 
లను బాగుచేయుట, ైబు(అగోచరువృత్తాంతములను దెలుపుట, అనునవి, 

ఇవిగాక పరిశుద్ధాత్మ అగు జిబూ)లు దూత ఈసా పువక్షకు . తోడుగా 
నుండెను, ఇట్టి మహిమలు చూచియు యూదులు వన్ముక్రీస్తును విశ్వసింసక 
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ఆతని బోధనలను వినక ఆతనిని అబద్ధవాది అని పలికిరి, మణియు నేవ 
'యొద్దవ వచ్చిన చేవుని ప్రవక్తలలో జక్రియా, యహ (యోవోను) అనో 
వారిని వధించిరి, ఇపుడు యూదులు వా(జ్రత్ ముహమ్మదు (ప్రవక్తను నద్యూ౭ైనో 
తిరస్కరించుచున్నారు, వీరికి విరోధముగ వెక్క.కుటిలు సలుపుచున్నా డూ * 

88, వ-ఖాలూఖులూ-బునా-గల్-ఫున్-బల్ -లఅన-హుములావు--జీొో 
కఫ్-ర-హిమ్-ఫ-ఖలీ-లమ్-మా-యామి-నూన్. 

రర, మజియు వారు “మా వ్యాడయములు ఒఅలోనున్నవి* అని అకా 
కుదురు,. అట్లుకాదు, వారి అవిశ్వాసము వలన దేవుండు వారిని శపించిడనోడా వ క్. 

న్నాండు. కావున వారిలో కొందటు మాత)మే విశ్వసించుచున్నారు. 

వ్యా॥ 88. యూదులు తమ్ము పొగడుకొనుచు మామనస్సులు ఒఅలాో 
భ(దముగా నున్నవి. మా మతధర్మములం దప్ప నితర మతముల బోధలు ఇవా 
చునస్సులపంబట్టవు. కావున నితరులకు విధేయులు గాము. అని పలుకుదు డు + 
దేవుండు వీరిమాటను రద్దు పఅచుచు వీరు తలంచునది పొరపాటు. బోడ లూ 
మనస్సులకు పట్టకుండుటకు కారణము దేవుడు వారి యవిశ్యానమవ లు ౫ 
వారిని శపించి తన దయకుం బాతులుగాకండ చేయుటయే. కాని వేలలా 
కాదు. అందుచే యూదులలో కొందు మాత్రమే సన్మార్గము అవలంబిడా "జస 
విశ్వానులగుదురు. 

69. వలమ్మా-జా-అముమ్--క తాబుమ్-మిన్-ఐన్ -దిల్లాహి-ముసద్దిఖు ట్ - 
లిమా-మఅ-వుమ్-వకానూ-మిన్-ఖబ్ లుయస్-తఫ్. తిహూన-ఆలల్ - లజీణన - . 

—0 
—_ er కఫణూ ఫలమ్మా-జా-అవుమ్-మా-ఆ_అఫ్ర్లా-కఫణూ- బిహీ - ఫల ఆ- నత్యూ 

ల్లాపీ-అలల్-కాఫిరీన్ _ 

89. మజియు వారి యొకద్దనున్న (గంథమును నత్యపల చునట్టి (గంథణపేం 
(ఖురాను) జేన్రని యొద్దనుండి వారి యొద్దకువచ్చెను. మణి దీనికీ మందులు క్షు శ్వాసులవై విజయము కోరుచుండిరి. విదపవారు గు _ర్టెతీంగినది వారియొడ్డు ఈ రోంగా దానిని తిరన్క_రించిరి. కానున అవిశ్వానులకు "దేవుని శాపమున్న చా. 

వ్యా॥ 89. యూదులవద్దనున్న (గంథము తౌరాతు. ఆది జేవ్రున్న 
(గంథమని సత్యపణ చుచు వారియొద్దకు వచ్చిన గ్రంథము ఖురా నెషరీఇస్హూ _ 
బ్రుది ముహమ్మదు ప్రవక్త గారికి నొనంగంబడిన గ్రంథము. ముపావుదువాజళ్తు 
పవక్ష కాక పూర్వము యాదులు అవిశ్యానుల (కాఫర్ల) చే నోడిపోయినజ్రూ 
డెల్ల “ఓ'బేవా! రాంబోవు ఆఖరు ప్రవక్ష్మృకొఅకు మాకు కాఫర్గ వె విజయము 
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నొనంగ” మని పాగర్థనలు 'సలుపుచు కాఫర్హతోంగూడ “ఆఖరు (పవక్ష'రా 

నున్నాండు. మేము ఆయనతోంగలిసి మిము నశింపంజేయుదు” మని యూదులు 
చెప్పు చుండిరి. కాని మహమ్మదు (పవక్కొవచ్చి నపుడు యూ దులు విళ్వనీింవక 
తిరన్క-రించిరి. కావున యూదులు చేవుని దయకు దూరుళై శొపమునకుం 
బాతు) రి. 

90. బీ-సమష్-తకా-బిపీ- అ౯-ఫుస-హుమ్-ఆ౯-యక్ -ఫురూ-బిమా - 
లు కాలు అనాలే 

అకా-జలల్లాహు బగ్ -యకా-అకా-ాయు నజ్-జిలల్లా హు-మికా ఫజ్ లిపీ - ఆలా. 

(nn 

ae అ ఈ —— ఈ ౫ మకాయపా ఉ-మిక౯ా- బ్రబా దిహీ-ఫ చా ఊ-బి గజ వికాఅలా-గజవిళావలిలా కాఫి 
aD 0) 

రీన-అజా బుమ్-ముప్పీ క. 

90. చేవుడు తన యన్నుగవాముచే తాను ఇష్టపడిన భక్తులకు తన 
నంజేశము (వహీ) పంవుటయందు యూదులు ఆసూయపడి జేవుండు పంపిన 
గ)ంథము (ఖు రాను)ను తిరన్క-రించి తమ యాత్మలను అమ్మి పుచ్చుకొన్నది 
చాల చెడ్డది. కావున వారు దేవుని కోపమునకు పాతు)తైరి. ముకి యు 
అవిశ్వానులకు అగారవమైన బాధయున్నది. 

_ వాన్ట॥ 90. యూదులు అనూయవే ఖురానును తిరన్క_రించి “జీవుని 
కోపమునకుం ఛాతు9లై 5. కాఫిర్ణకుం గలుగు నరకభాధవారికి అణారవము 
గలిగించును. ఆందు ఎట్టిగారవముండదు. 

అన్ ద 
DR 91. వళ్తజా-ఖీల.లహుమ్-ఆమినూ-బిమా అక౯-జలల్లాహు-ఖాలూ-నూమి 

నూబిమా-%౯-బిలఅలై నావయక్షా-ఫురూన.బిమా-వపా-అపయూ-వహు-వట్ - 
వాఖ్ ఖుమయుసద్ది-ఖల్ -లిమా-యలఆ-వుమ్-ఖుల్ "ఫలిమ-తఖొ-తు లూనా ఆమ్ 

బియా-అల్లాహి-మి౯ాఖ బ్లు ఇకాకున్తుమ్ -మూమినీకా. 02.వలఖు ట్ "జా"అకుసు 

మూసాాబిల్ బయ్యినాతి-నుక్ముత్-తఖ బజ్ -తుము ల్-అఇజ్ లమిమ్-బ ఆ దిహీా 
వఅకా-తుకొ-జా లిమాక. 

91. మజశీయు చేనుండు పంవీినదానిని మిరు విశర్చసింప్పుండు అని 
వారితోం జెప్పునపుజెల్ల మాకు నొసంగంబడిన దానిని మేము నమ్ము చున్నా 
మని వారు చెప్పుదురు. మణి దాని దప్పనితరమును తిరస్క-రించు చున్నారు. 
వారు తిరన్క్మరించునది సత్యమైన గ్రంథము. మటి వారి యొద్దనున్న (గంథ 
మును సత్యపజచునది. అటులైన మిరు విళస్వనులైైనవో డినికి వందు 
మీరు చవ్చని ప్రవక్తలను, ఎందులకు వధించుచుంటిరి. అని బముపామ్ముదు ! 
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పలుకుమా. 92. మజీయు మీయొద్దకు మాసా స్పష్టమైన సూచనలూ తడి 
కొని వచ్చెను. పిదప మీరు అతడు పోయిన తరువాత ఆవుదూడ 2 9 మా 
మును జేసికొంటిరి. మణి మిరు దుర్మార్గులు. 
వ్యా! 91, 92. ఖురానును నమ్ము(డు. అనియూదులతో. జేీమెం-గా 
వారుమేము తె"రాతు గ9):థమును నమ్మియున్నాము. అది చాలును అని 
పలుకుదురు. ఇట్టుపలికి ఇతర దేవదత్త (గ౦ంథయ లను తిరసన్క-రించుచునో షి ఆప. 
సరే మిరు తౌరాతు గ్రంథమును నమ్మినవా రె. ఆటులై న జేవుని (ఏమక 
లను ఎందులకు వధించితిరి? మూసా(ప్రవక్త తూరుకొండకు పోగానే జోను న 
పూూజవదలి ఆవుదూడ వి[గహామును వూజింపసాగితిరి. అపుడు తాతకు 
(గంథధర్ముము లెక్క_డపోయినవి? అపుడు తౌ రాతు (గ్రంథమును సాక కాల 
గొనుచున్నారా? అని దేవుడు యూదులను మందలించుచున్నా డు. 

టీ జల ౪ డ్ దా దీ ల 

95. వప్రజ్ అఖజ్నామోస్రా-ఖ పమావరఫఅ-నా-ఫాఖ-కమ- తీవా త ధా 

సావఉివ్ రిబూ-ఫీ-ఖులూ-బి-హిముల్-ఇజ్ల-బీవ వ్రిహిమ్-ఖుల్-బీస మూ -- 
యా-యము అలుక మ్-బీపీ- క మా-నుకు మ్ ఐ౯-కుకాతుమ్-మయూ-మినీకా. 

౪8. ముజీయు మానుండి ఒడంబడిక మేము పుచ్చుకొనునవుడు తరూ దు కొండను మానై నెత్తి మేమ మికు నొనంగిన గ్రంథమును గట్టిగా పట్టు తకు 
వినుడు. అని నపుడు వింటిమి మటి అతిక్రమించిలిమి ఆని చెన్పితిరి.  ఊఈఐఆకి 
వారి అవిశ్వాసమువలన వారి హృదయములో ఆవుదూడ స్రమనిండుకొ గౌ నా. 
మారు విశ్వాసులైనచో మీ విశ్వాసము మాకు సెలవిచ్చునది చాల చాడ్డకలా. 
అని క్రీ (వక్తా ! పలుకుము. 

వ్యా! 93. ఇందు యూదులు తమ (గంథమగు ఆ రాతునురూర్చి జీని న 
అక్రమము చెప్పంబడుచున్న ది. తలలవైని కొొండనుచూూచి అదిసెంబడు నము 
భయముచే |గంథ ధర్మముల ననుసరింతుమని ెక్సి మనన్సులలో “తో ₹వా తరువాతనో మేము తిరస్కరించి అతిక్రమించి తిమని "వెవ్చీరి. దానికిళతో యు 
ఆవుదూడ (వేమ వారి హృదయములలో సలకొనియున్నది. చానిశలు గన వారి వాడయములు పోనుపోను అవిశ్వానమలినము పట్టినవియార్వ్యూ ౫ = వాస్తవమైన విశ్వానమున్న చో అట్టు చేయరు. కావున యూదుల విశౌషడూతం 
వారికి బోధించునది చాల చెడ్డది. కీడును గలిగించునది, అని చెప్పబడిన = 

94. ఖుల్ -ఇకొకాన ల్ -లకముద్-దారుల్ అఖి-రతు-బక్షా 7 దర్గా కదా 

ఖాలి-సతమ్ .మి౯-దూనిన్నా స-ఫత-మన్న -ఉల్-మాత-9కా-పకాతుమూ > సాటి లా ) 
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జాల 

ఖీ౯* 95. వలకాాయత-ామకాానాహు అబదమ్ "బి మా-ఖద్దమత్ -ఐదిహీమ్' వ 

ల్లావము-అలీముమ్-బిజ్- జా లి-మోకా. 96. వల-తజ-దన్న-హుమూ-అవొ - రస 

స్నాగ-ఆలా-హయాలతికా-న మినల్ల జీన ఆష్-రకూయవధ్గు - అహూ-దు హుమ్ - 
య క 

—2 (Ae. | టాని 

లౌ "-యు-అమ్మఅు"ఆల్ ఫ-సనన తికావమా-హువ వి-'యు-జహ్-భిహీ-పీ- - మినల్ - 

అజా బీ-కా-యు ఆమ్మల వల్లాహు-బహీరుమ్ విమా-యడ్.మలూంకా. 

౧1. ఇతర ప్రజలకులేక , (ప ల్యేకముగా మి-కొలుకీ పరలోక గృహా 
మున్న యెడల (ఇందు మారు సత్యవంతులై నవో మిరు చావును కోరుండు 
అని ఓ పీవశకా! చెప్పుము. 95. నుణియు వారు తమ చేతులారచేసి పంవి 
యున్న పాపములవలన వారు ఎన్నడును బాఖ్రును కోరరు. మట "దేవుండు 
పాపులను వాగుగా నెలుంగును. 96. మజణియు సర్యజనులకన్న ను, -విక్కు 
దెనారాధ కలకన్నను జీవితమువై "నెక్కుడు ఆన వారికి నుండుటను నీవుచూ 
చెదవు. వారిలో నొకొ-క్కే_డు, వేయి సంవత్సరముల వయస్సు గలుగవలె 
నని కోరుచున్నాండు. ఇంతకాలము (బతువటంగూడ వారిని శిక్షనుండి 
తవ్చింపంజాలదు. వారుచేయునది జీవుడు చూచుచునే యున్నా (శు. 

వ్యా॥ ఏ4; 96. యూదులు మేముమాత)మే పరలోక గృవామగు 
స్వర్షమునకు పోన్టదుము, అృతరు "అవ్వరును పోంజాలరు. మాకు నరకశిక్ష యు 
లేదు. అని డంబాలు కొట్టుకొనుచుండిరి. కాన్ఫన వాస్తవముగా మాకొలుశే 
స్వర్షమున్న-చో చావునుకోరి చచ్చినపవివప న్వర్షయులో వచేరుడు. ఎందులకు 
గాను భయమువలన చింతింపదరు. అని మండలింవ(బడిగి. వారి వాస్తవ విష 
యము ఏవునంగా వారు అనేక పాపకృత్యములు చేసియున్నారు. చచ్చినచో 
నరకములో పశుదువుని వారిశీ వీతిగలదు. అందువే వారు ఎన్నండును చావును 
కోరరు. అదియును గాక ఇవాలోక జీవితము "వేయిసంవత్సరములు గలిగిన 
బాగుండును. చాలకొలము (దితుకవలెనని అందతీికన్న. వారికి ఎక్కువ ఆస 
గలదు. కాన్రన వారు కొట్టుకొనుడం చాలు నిరాధారములైనవి అని స్పష్ట 
ము గాం జెప్పంబడియ. "పెక్కు. దైవారాధకులను అరబీలో మువ్రిక్షా ఆను 
దురు. వీరు ఇపాలోక జీవనమే జీవనము. పరలోక్రయు లేదని నమ్మి నవారు. 
ఇట్టవారికి చాలకాలము బితుకవ అనని ఆసగలదు. కాని యూదులకన్ననో 
పీరికన్న ఎక్కువ జీవితమువై ఆసగలదు. మణి యూదులు పరలోకము 
మాకొజెకే యున్నది అని చెప్పియు ఇట్లాసించుట వారికి దగదుగడా | 

I. 

97. ఖుల్-మన్ -కాన-అదువ్వల్ -లిబివ్-రీల-ఫ- బ్రన్న వూ - నట్” జల 
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వూ అలా-ఖల్ -బిక-బిఇజ్ -నిల్లాహి-ముసద్ది-ఖల్-లిమా-వై నయృదైహీ - వ- 

నుదన్ -వ-బుష్ వా-లిల్ మూ -మినీన్. 98. మన్ -కాన-అదువ్వల్ -లిల్లాహి- 
అనాలో 

వమలా-ఇక తిీహీ-వటుసు-లిహీ-వజిబొ-రీల-వ-మో కాల-ఫ - అన్నల్లాపా - అదు 
నల్ -లిల్ కాఫిరీన్ . ' 

97. ఎవండు జి బ్రీలునకు విరోధియైన (ఏమి నష్టము చేయంగలండు) 
నిశ్చయముగా నతండు దేవునాజ్ఞచే ఖురానును నీ మనస్సులో దింపెను ఆ 
ఖురాను దానికి పూర్వపు గ్రంథములను సత్యపణచుచు విశ్వానులకు ననా 
రము చూప్పుచు వారికి సంతోషవార్త నిచ్చుచున్నది. 98. ఎవరు "జీవునిక్షనే 
ఆతని దూతలకును ఆతనిష్రివక్త్రలకును బిబ్రీలునకును *మాకాలు”నకును విరో 
ధులగుదురో అట్టి అవిశ్వానులక ేవుండు శత్రువు. అని చెప్పుము. 

వ్య్యి॥ 97: 98, “ముహమ్మదు వద్ద "దేవనం ేశము దెచ్చునట్టి జబిబీలు 
దూతమాకు విరోధి. ఆయన మాకు ఆనేక ఆపదలుదెచ్చి యున్నాండు, 
కావున అతని వదలి ఇతర దూతలు చేవసందేశయ (వహీ) దెచ్చిన మేము 
విశ్వసీంత్తుమని*ి యూదులు చెప్ప సాగిరి. దానిని చేవుండు రద్దుచేయు చు 
జిబీ)లులో విరోధముచేనీ ఎవరేమి హోనిచేయంజాలరు. ఆతడు గాని ఇతర 
దూతలుగాని చనుని సెలవుచే వత్తురు, కావున ఎవరు "దెచ్చిన నేమి? బీబ్రీలు 
ఖురానును దెచ్చునట్టి దూత, ఆతని విరోధియు నితర చూతల విరోధియు 
(ప్రవక్తల శతువు "దేవుని కికూడ శతు)వు, అఆట్లివారు అవిశ్వాసులు (కాఫర్లు 
వారిని "దేవుండు అనుగహింపండు. అని చెప్పంబడియొు. 

99, వలఖద్ ,అన్-జల్నా-ఇలై క-ఆయాతిమ్ " బయ్యినాతిన్ - నమా - 

యక్ 'ఫురు-ఏహా-ఇల్-లల్-ఫానీ-ఖూన్. 100. అవకు లమా-ఆహదూ? అవొా- 

దన్-నబజహూ?ఫరీఖు మ్ -మిన్-వున్-బక్-ఆక్ర-గరు-హుమ్-లా యూమినూన్, 

101.వల మా -జాఅహుమ్-ర సూలుమ్-మిన్ "ఇన్ దిల్లాహీ - ముసర్దిఖుల్ - లిమా- 
మఆ-వబమ్-నబజ-ఫరి-ఖుమ్-మి నల్లజీన-ఊతుర్-కి తా బెకీ తా-బలాహీ - వజాఅా 

జహూ"రిహిమ్-కఅన్న-వుమ్ "లాయ ఆ_లమూన్. 102.వత్-తబిడా-మా తత్ - 
లుష్-షయా-తీనఅలా-ముల్క 'నులై మానవమా-కఫును-లై-మాను - వలా - 
కిన్న ప్ -షయాతీనకఫజూ-యులల్లిామూనన్-నాసన్-సికాఆ “వమా ఉన్ - 
చా వాన్ 

బీలెఆలల్ “"మల్మకని-విబా-విలవోటూత.వమా టూత-వమా- యు” అలి-మాని | ౧ | 
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మిన్ “ అపాదిన్ - వాతా - యఖూలా-ఇన్న మా గా నహ్ను-ఫీత్-నతున్-ఫలా - 

తక్ ఫుజ్-ఫ -ఫయత ఆల్లామూనమిన్ -వుమా- -మాయుఫ్ఫరి 'ఖూనాబిహీ- ట్రైనల్- 

మజ్ఇ. వకొజిక్రా-వమా "వుమ-ఏిజా-శ్రీన-ిహీ హీ-మిన్-అపాదిన్ - ఇల్లా "బీ - 
ఇజ్ నిల్లాపా-వయత-అల్లమూన- మాయాజుబ్బునుమ్ వలా"లోన్-ఫడసుమ్" 

వలఖద్ -అలిమూ-లమనిప్-తజాహు-మాలహూ- ఫిల్. “ఆభిజతి-మిన్ -ఖలాఖిక- 

వలా బీశామా-ష తౌ-విహీ-అ౯ా- ఫుస - ముమ్ - తొకానూ - యల. “లమ? 

108. వలె అన్నహుమ్-ఆమ నూ-వత్త ఖఫా-లమసూబతుమ్.మికా-ఇ ఇకా-దిల్లాహీ - 

శా రు౯ లాకానూ-యల్ లమూక్ష.* | 

99. మణియు మేము నీయొద్దకు స్పష్టమైన సూచనలను వంపీతిమి, 
మతి దుర్మార్లులుతప్ప వాని "నెవరును “తిరస్మ-రింపరు, 100. వారు ఒడం 
బడక చేయునపుడొల్ల వారిలో కొందజు దానిని ఏంపువెనుక పొట వేయుదురు, 
మఆీవారిలోని ఇక్కురు (నమ్మకయ లేనివారు విశ్వసింపరు, 101, మణి 
యు వారియొద్దకు "దేవుని వద్దనుండి, వారి యొద్దనుండు గ్రంథమును. సత్యపర 
చునటి (పవక కరాంగా (గంథముగల వారిలో కొందలు తమవీంపుల వెనుక 
-డేవుని గంథమును డెలియని వారలుగా పాటి వేసిరి, 102, మశియువారు, 
సులై మాను గాజ్యకాలమున “సైతానులు పఠించునట్టి దానిని అనునరించిరి, 
మణి నుల మాను అవిశ్వానిశాళేదు. కాని సెళతానులు జనులకు జాలవిద్యను 
-సేర్పుచు అవిశాంనులై ర, మజియు వారు "భాబిళ్నగరమందు హోరూతు, 
మారూతు అను వదూతలకు సొసంగంబడిన దానిని ఆనునరించిరి. మణీయు 
ఆ ఇద్దజుదూూతలు మేము శోధనకు. గా నున్నా రము. కావున మిరు అవిశ్వా 

నులు కాకుండు(డు, అని చెవ్వునంత వణకు ఎవరికిని వారు'నేర్చ్పకుండిరి. ఆ 
విదప వారు ఆయిద్దలీనుండి భార్వభ్రర్న ర లకు ఎడ బాటు కనిగించునట్టి జాల 

విద్య నేర్చుకొను చుండిరి, మజియు వారు వానివలన చేవుని సలవు కేక, 
ఎవరికిని నష్టము కలిగింపంజాలరు, వారు తమకు నష్టము గలిగించు నర్ధానిని, 
తమకు లాభము నియకని దానిని చేర్చుకొను చున్నారు, మువ్వడు జాల 
విద్యను స్వీకరించెనో వానికి పరలోకమందు నెట్రభాగము లేదని వారు బాగుగ 
"నిజింగియున్నారు. వారు దేనికి బదులుగ తమ్ముతాము . అమ్ముకొన్నారో 
అది చాలచెడ్డది, వారికి బుద్ధియన్న చో దానిని "నెర్చుకొనరు, 108, మతి 
యు వారు విశ ఏసీంచి భయసఫ్కు లు గలిగియుండి నేని "జీవుని యొడ్డనుండి 
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మంచి ఫలితము పొందియుందురు, వారికి జ్ఞా నమున్నచో (బాగుగానుండును. 

వ్యా॥ 99. హజ్రత్ మహమ్మదు (పవక్ళకు దేవుడు ఖురానులో 
నున్న స్పష్ట మైన సూచనలు ధర్మములు నొనంెగను, చానివేవాది పవక 

పదవి రుజువగుచున్నది, దుర్మార్గులు, అవిధేయులు మాత్రమే 'దేవునిసూఇ 
నలను తిరన్క-రింతురు. 100. ఫూర్వమునుండియు ఆడినమాటకు వ్యతి-రే! 
ము చేయుటయును, చేన్రనితోను ప9వకలతోను ఎవరిలోనై నను, గావిః 
చిన ఒడంబడికలను లెక్కచేయక (తెంపుటయును కొందు 'యూడులక 
స్వభావమే, అనేక యూదులకు తౌరాతు గ౦ంథధమునందు విశ్యాసజోలేటు 
ఇట్టి యూదులు ఒడంబడికను తెంపుటలో “వెనుదీయరు. 101. యూచు 

యుద్దవ వచ్చిన ప్రవ క్రహాజిత్ ముహమ్ముదువారు, యూదులవద్దనున్న 
(గంథము తౌరాతు, ఇది దేవుని [గంథమని ముహమ్మాూదువహారు సత్యపఅచ 

చున్నారు, ఇట్లుచేనీన వీదపం గూడ కొందజు యూదులు తమ మత గం 
మును ఆనుసరింపక్, అందుగల ధర్మములను లెక్క. చేయక, తెలియనట్లు? 

'దానిని నిఠాశరించిరి. వారికి తమ (గంథమం”దే గారవమును నమ్మికయేన 
"లేనపుడు, ఇంకవారు నమ్ముదుగని ఎవరు ఆసింపగలరు? 102, యూదుల 
తమ మత్మేగంథమును వదలి జాలవిద్న ననునరింపసాగిరి, జాలవిద్య "నేర్చు 
కొనుట ఘోరపాతకము, దానివలన విశ్వానము నశించును, నరకీములభించును 
సులై మాను ఒకగ్ "ప్పప్రవక్ష, ఆయన దానూదునకు పుతు9ండు, ఆతని రాజ్య 

' కాలమందు ఆతనికి "బేవునాజ్ల చే జిన్నాతులు లోంబడి యుండిరి. జిన్నా తులే 
సై శానులనుదురు, వారు మీనుమ్యులతో కలసిమెలసీయుండిరి, ఆ మైళానుః 
వలన యూదులు జాలవిద్య నేర్చుకొనసాగిరి “నెతొనులు -ఈ జాలవిద్య 
“మేము నులై మానువద్ద నెర్చుకొంటిమి, దానిబలము చేతనే "ఆయన మమ్ము 
లోంబఆఅ చుకొని యున్నాడు.” అనునింద మోపసాగిరి, చేవుండు దాని రద్ద 
చేయుచు నులైమాను జూలవిద్య నేర్పి అవిశౌాసీకాలేదు. ఆయన గొప్ప 
విశ్వాసీ, కాని సై తానులు (పజలకు జాలవిద్య నేర్చి ఆవిశ్యాసుశై రి, అ 

చెప్పెను, యూదులు చెతానులతోచే కాక పోరూతు చూతూతు అనువా? 
వద్ద జాలవిద్య నేర్చుకొని అవిశ్వాసులగు చుండిరి, హారూతు మారూతు అన 
ఇద్దజు "దేవదూతలు, వారు మనుష్యరూపమున బాబిల్ నగరములో నుండిరి 
ఇట్లు వారు "బెవునిచే యూదుల పరీక్షకొలికు నియమింపంబడిరి, యూదుల 
జాలవిద్య నెర్చుకొని అవిశ్వానులగుదు రా? లేక దానివదలి తౌరాతు నన 
సరించి మోతమార్షమున ఫోవుదురా? అను పరీక్షకుంగాను ఉండిరి, వా! 
మొద్దకు నెవండైన జాలవిద్య నేర్చుకొనుటకు వచ్చినచో, ఓయి! మేవ; 
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పరీశ్నించుటకుంగాను వచ్చిన వారలము, న్వ్రు జాలవిద్య నేళ్చుకొని, అవిళ్వ్వెని 
కారకులడుము అని చెప్పుదురు, కాని వచ్చినవాండు వారిమాటవినగ్ష ఇాలవిద్య 

నే నేర్చుకొని దానివలన భారస్టభర్హల మశ తేగవులు కల్పించి వారిని 
వేరుచేయుటకు యత్నించును, ఎట్టి వాండును "దెన్రనాజ్ఞ లేనిది రరంతయును 
ఇతరులకునష్టము- చేయంజా లడు, "కావ్రన యూదులు జూ లవిద్య గెర్చుకొనిచాని 
ననుసరించుట ఘోరపాతకము, దానివలన పరలోకయనందు ఎట్టి న్వర్షసాఖ్య 
మునందు భాగము లభింపదు, ఇదిమొదలు చెడువ్యాపారము అని తెలిసీయు 
వారట్టు చేయుచుండిరి, 1038. చేనునియొద్ద సత్కా_రస్ట్వములు చేసినవారికీ 
లభించు ఫలము చాలకే్రేవ్యమైనది. కావున విశ్వసించి సత్కార్యములు చేసి 
పాపములను వదలవలెను. 

| జాలీ లావ అవాలని 104, యా-అయ్యుపాల్ -లజీన-ఆమనూ-లా-తఖూలూ-కాఖ్లనా -వ 
ఖూ-లున్-జుర్ నా-వన్-మ ఊ.వలిల్_౪+ఫిరీన-తటాబున్.అలీమ్, 105, మా- 
యవద్ దుల్ _ తబ న-కఫజూా-మిన్ -అహొ లిల్ కితౌబి-వలల్ -మువ్.-రికీన-అన్ య 

ర 

అవా 

యునజ్-:ల-అలై వమ్-మిన్ -కైరిన-మిర్- అబ్బి-కుమ్. వలాహు- యఖ్ -త 
స్ఫు.బిణవొం-మలిహీ-నున్-యపాఉ-వల్లాహు'పాలా-ఫశ్తా-లిల్.ఆజ్తీమ్, . 

104, ఓవిశ్వాసులా రా! “రాఇనాో అని చెప్పకుండు, ఉ౯్జుర్నా అని 
చెప్తుంచు, మజీయు వెవియొగ్ద వినుండు. అవిశ్వానులకు దుకిఖకరమైన - బాధ 
యున్నది, 10, (గ్రంథము గల వారిలోను విగ హోరాధకులలోను ఆవిశ్వా 
నులై నవారు మిపభువునుండి మోకు ఏదై నమేలు లభించుటను ఇష్టపడరు. 
మటీ ము చేన్రండు తాను ఇష్టపడిన వారిని తన అను(గహామునకు గాను. (ప్రత్యే 
కించుకొనుచున్నా డు, "జేవ్రుండు గొప్పు అను(గహాము గలవాడు, 

వ్యా॥ 10ఉ, యూదులు వా, జత్ ముహూమ్ముదు వాగి సభాలోవచ్చి 
కకార్చుండి వొాయుపచేశములు వినుచుందురు, . శగిగా వినరానవుడు తిరిగి 
చెప్పుండుఅని పలుక్షనపుశు రాబ్తినా (మమ్ము అను [గహింపుండు) అని పలుకు 
దురు. యూదులను, చూచి మునల్నానులు కూడ అవసరము గలిగినవుడు 
“రాఇనా' అని చెప్పసాగిరి ముసలానులు ఉన్ జుర్నా (కటా శ్షింపుండు) అని 
చెప్పవలెను, రాళ్తనా, అనిపలుకళూడదు. చెవియొగ్ది వినుండు, తిరిగి అడుగు 
టకు. ఆవసరముండదని "దేవుండు సెలవిచ్చెను, ఎందుకన 'రాఇనా” అను 
పదమును యూదులు కొంతజఒతి, రాఈనా (మాగొల్లవాండా) అనిఅర్థముచేసి 
కొనుచ్చు పెహోసము లాడుదురు, అదియునుగాక 'రాబ్రనా అనుపదమునకు 
యూదులభాషలో ఆవివేకి అను అర్థము కూడంగలదు. కావున ఇట్టి షలు అర్థ 
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ములుగల పదమ మపెగంబరుల వారివిషయమున ఉపయోగింపకూడదు, అను 
మరాశ్షివ "దేవ్రండు ముసల్మానులకు "నేర్పుచున్నాడు, మణి (ప్రవక్త తో పరి 

హాోసములాడు యూదులు దుకఖికరమెన నరకబాధకు పాలగుదురు. 

105. గ్రంథము గలవారు, యూదులును నస్రానీయులును, వీరినే 
అవాలికితాబ్ అనుదురు, యూదులు ఆఖరున రానున్న గొప్ప ప్రవక్త్హతేమ్ 

వంశములో నే పుట్టవలెనని కోరుచుండిగి, కావున అస్మాయీలు సంతతివారగు 

ముహమ్మదు (పవ క గారు ఆఖరుప)వక్ష్మ గా ఆగుటయును ఖురాను (గ్రంథము 

ముహామ్మదువారికి లభించుట యును యూదులకు. ఇష్టము లేదు, ఆటు లే మక్కా- 
లో నున్న విగ్రహా రాధకులు ఇష్టపడరు, వారు అవిశ్వానులు, కావున జీవుని. 

లఅను[గ్రవాము ముసల్మానులకు గలుగుట వారికి ఇష్టము లేదు, అయిన "నేమి? 

“దేవుండు తన బ్రన్షమవచ్చిన వారికి (ప్రవక్కపదవి నిచ్చును, ఆతండుచాల ఆను 
(గ్రహము చేయువాడు, ఆతని దయకు అడ్డుపడువారు ఎవరు గలరు! 

. 106. మానకా సఖ్-మి౯ా-ఆయతికా-కొ-నులా-నసీహో- నాతి -బిశ్రారిమ్ - 
అవాలి! అలలే 

"మిన్ హో-జామిన్ లిపో-అలమ్-తల -లమ్-అన్న లావా-అలా-కుల్లి.వెఇ౯ఖటిర్.. 
య (౧౧ రెంటి 

me లీ రా త 

107. అలమ్-తఅ - లక్ అన్న ల్లావా-లహూ-ముల్ -కుస్-సమా-వాతి-వల్-అల్ బి- 

వమా-లకుమ్-మి౯-దూ-నీల్లాహి--మి౯-వ లీ-ఇ౯-వలా-నసీర్ ః 

106. మేము ఒక వాక్యమును మార్చిన, లేక మజిచినట్టుబే సిన; 
దానికన్న (వెష్టమైనదో "లేక దానివంటిదో పంపుచున్నాము, వమి? డేవ్రుండు 
.సర్వశక్తుండను విషయము నీకుందెలియదా? 107. భూమ్య్యాకాశముల 
రాజ్యము "దేవునికే యున్నదని నీవు ఎజుంగవా? మణీయ 'బేవుండు తప్ప. 
'మాకెవరును న్నేహితులునుగాని, సనోయము చేయువారును గాని లేరు, 

వ్యా! 106, 107. ఈ వాక్యయులలో కొన్ని వాకయలలోని ధర ఫి థీ ౪9. 
.ముల మార్చును గూర్చి చెప్పంబడినది, దేవుడు కాలమునకు దగినట్టు 

(ప్రజలకు అనుకాలముగను కొన్ని ధర్భమయులుమాగ్సి వానికిబదులుగ అటువం . 
టివో తేక వానికన్న (శేషములై నవో నియమించుచున్నాండు, అది సూర్య 

© యా 

మతే గంథములలో. గూడ సంభవించెను, అటులే ఖురానులో కూడ నంభో | 
' వించినది. అది వలాటి దోషమును కానేరదు, దానిని సాకుగా వెటుకొని 
* యూదులు- తమ మత గ్రంథములలో? గలిగిన మార్పులు గమనింపరక్ జీవ 
ములో ఇస్తామ్ మత (గంథమువై నిందమోపసాగిరి. దానిని రద్దుచేసీ ఆకా 
ఫములోను భూమిలోను దేవునిచే రాజ్యము చెల్లును, ఆతని ఆజలే ఆతని, 

_ ఇష్టమచొప్పుననే జరుగవలెను, ఎవరునురద్దుచేయలేరు, “వుయ్ నివేధిం. 
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చిన దానిని మానుకొనుకు, ఆతండు చేయుడు అని ' ఆజ్ఞా వించిన ధర్మము 

లను ఆచరించుట భక్తులపని, దేవుండు తన భక్తులన తోడుపడువాండు, ఇతరు 

తెవ్షరును వమియును వేయంజాలదు. కావున భక్తులు దేవ్రనాజ్ఞలను న్టిధ్ర 

సావహీంచి యుండవలెను. 

"108. అమ్-తురీదూన"అన్-తస్-అలూలిసూ"లకుమ్- కోమా" సుఇలా 

మూసా-మికా- ఖలు. వమన్' యితే -బద్ద-లిల్ -వఫ్ ల "వీల్ -ఈమాని- ఫఖద్ -బల్ల = 

నవొ-అన్ -సవీల్. 

108. ఓపీముసల్మానులారా ! వూూర్వము మూసా పిశ్నింప:డినట్లు 

మీరు కూడ మో (ప్రవక్త కతో పిశ్నింపనోరుచున్నా రా? ఎవడు విళ్వాసము 

నకు బదులుగా అవిశ్వాసము స్వీకరించునో వొండుసన్నార్షము తప్పనవాడగును. 

వొవ్టి! 108. యూదులు కలిగించు నంేవాములు విని వారి మాటలకు 

మోసపోయి, వారు ముందు తమ పృవ్యక్త కోయగు మూసాను అధికముగా 

(పళ్నించినట్టు ముసల్మానులు తవు ప్రవక్త కయగు మువామ్మదు వారిని నిష్ప 

యోజనము?ా ప్రళ్నింపంగూడదు. అని దేవుడు హెచ్చరించుచున్నా(డు. 

ఎవండు నందేహాపడి విశ్వాసము వదలునో వాండు సనాగ్దార్షము వదలినవాండె 

అవిశ్వానీయగును. కావున యూదుల కుటలనుండి జా(గ్తగా నుండవలెను. 

109. వద్దకసీ-బుమ్-మిన్ అహాలిల్ -కితాపి- లౌయటుద్దరూ-నకుమ్ మిక్" 

బలేది-ఈమా-నికమ్- -కుప్ఫార న్ -హాసాదమ్ మికా-ల్లన్ దిఅన్-ఫ సి-హిమ్ -మిమ్ 

బలొది.మా- -తబయ్య న-లవు- ముల్ -హాఖ్ - ఖు ఫఅ-ఫూ- వస్- ఫహూ- పాఠా- 

యాలతి-యల్లాహు: వి-అమ్-రిహీ- ఇన్నల్లావా-అలా-కల్లి-చై -వ.ఇన్.ఖదీర్. 110.వ_ 

అఖీ మస్ “లాత.వఆ.తుజ్- -జకాత- వమా- తుఖద్దిమూ. లిఆన్- ఫుసి-కుమ్-మిన్ - 

ఖై రిన్ - తదీదూహు- “ఇ్రన్-దల్లాహి-ఇన్నల్లాహ- విమౌా _తఅ-మలూ న_బసీ ర్. 

109. ఆనేకలు యూదులు వారికి సత్యమా స్పష్ట పడిన తరువాత కూడ 

తమ అనూయిచే మారు మునల్మానులై. న కీదప మిమ్ము కాఫర్గను (అవిశ్వా 

సుల)గా మార్పవలెనని కోరుచున్నారు. కావున దేవుండు తన యాజ్ఞపంపు 

వజుకు వారిని మన్నించి వారి జోలికి పోకుండుడు. నిశృయముగా దేవుండు 

సర్వశక్తుండు. 110, మజియు నమాజును న్థీరయగా సలుపుచుండుండు, జకాతు 

(విధిదానము) ఒసనంగుచుండుడు. మణీ మోరు వమేలువేసీ ముందుగా 

మికొఅకు పంపుకొనుదురో యధ్రానిని మారు "దేవుని యొద్ద పొందుదురు. 

నిశ్చయముగా -దేవ్రండు మారు చేయునడంతయు చూచుచునే యున్నాండు. 
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వ్యా! 109, 110, మున సల్మానులయందు యోదులకున్న. అసూయయు, 

వారు ముసల్మానః లగూర్చి పను ఇ క(టట్రలును వారి హృదయములోనున్న చెడు 

తలంపులునుు ేనుండు మ సల్మానులకను టెలి "హా చ్చరికపఅ చుచున్నాండు, 

యూదులు ఇస్తామ్ మతము సత్యమని ఎణీంగియు ముహామ్మదువారు 

లే" రాతు (గంథపకటన లను అనుసరించి నిజమైన పవక  అనివారికి స్పష్ష 

పడియు యూదులు అట్లు "ద్వేషము చూపుచున్నారు, కావున యూదుల 

గూర్చి ముసల్మానులకు “దేవుని యాజ్ఞవ చ్చునంతవణకు వారు తమగలిగి 

వారిని మన్నించి వారిజోలికి పోకూడదు, "దేవుండు సర్వశక్తుండు, యూదు 
లకు అపజయమును' మోకు విజయమును బ్రయిస్థ్రంగలండు, అని జీవుని సెల 
వయ్యెను, అట్లు మసల్మానులు వరి ,ంచిరి. తుదకు మదీనాపురము నకు చుట్లు 
పట్ల: నుండక యూదులు తొలగిపోవలయునని చేవునాజ్ఞ ఆయును, అటులే 

యూదులు మదీనా వదలి దూరెడేశమలలో తమ నివాసీయ 'లేర్చణుచుకొొనిరి. 

సల్మానులు స్థిరముగా అయిదు పూ(టలు నమాజు సలుపుచు విధిదానమగు 

జకాతు బీదలకు నొసంగుచు మంచి పనులుచేయుచుండవలెను. ేవుండు 

జనులు చేయు కర్మలను చూనునునేయున్నా(డు. ఎద్దియును వృథాపోదు దీని 
ఫలితము "దేవుని యొక్ష లభించును, అని ముసల్మానులను ఉత్సాపాపజ చెను, 

111. వఖాలూ-ల౯యరద్ -ఖులల్ -జన్నత-ళల్లామక్-కానాహూదకా ' 

వౌ-నసాతా- తిల్ కఅమా- నియ్యు- “హుమ్ -ఖుల్-హోతూ -బుక్-'హనాకుమ్-ఇ౯ 

క౯ా-తుమ్- ae. 112. బలా-మకొఆజస్ -లమెవజ్ హా భూ? భిల్లాహీ - వ 
Pe 0) a 

హుువామువా-నీను౯-ఫలహూ-అజ్ -జుహూ- ల కొద జిబ్బిపీ-వలా-ఖొఫ్ర౯-ఆ 
1 ' nag యు 

ల హామ్-వలా వువ్-యవా జనూకా. 

111. యూదులును నసాగినీలును దప్ప నితరులెవ్వరును న్వర్దమునకు 
పోరు అని వారు పలుకుదురు, ఇవి వారు కల్చించుకొన్న వట్ట యూహాలు 
మాత మే. మాఠు సత్య వంతు రై న-వో దీని గూర్చి మ్ సనడు (ప్రమాణ 

షృత్రము) దీసీకొనిరండు. అని ఓ ముహమ్మదు! పలుకుము. 122, ఆట్టృకాదు, 
ఎవరు చేవునికి విధియుచై సత్మా-ర్యములు చేయుదులో వారికీతమ 4 ప్రభువు 
నొద్ద వారి పుణ ఫలితమున్నది, మణి వారికి భయముగాని దుః ఖముగాని 
యుండదు. 

వ్యా॥ 111, 112. యూదులును. నసారినీలు (క్తెస్తవులు)ను ( 
మాత్రమే స్వర్షమునకు పోదుము, ఇతరులు ము ౨5. 

జ కానాల. అచ =. 
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; దానికి రుజువు పలి చునట్టి ననదు, (గ్రమాణప త్రము 'వారు దీనికొనిరావ 
లెను. అట్టు వారి దగ్గలులేదు. ఆబద్ధములు పలుకుచున్నారు. . వారు పలుకు 
నది నిజముకాదు. ఎవరై ననునశే, "దేవునికి వీభేయునై సత్కా-ర్య్యములు 

.. చేసినవో స్వర్గయమలభించును. వారెట్టి భయముగాని దుఃఖము గాని పొందరు. 
అని యూదుల నసా్రానీలమాట రద్దు చయంబ జొను. 

" 

' i 118. వఖా-లతిల్ -యహూదు-లై నతిన్ -నసాజా-ఆలా-ప్రైఐన్- వఖా- 

లతిక్-నసాజా-లై సతిక్-కో హూ దు లలా-మై. బనావహు మ్ యయత్- లూనల్- 
కితౌబ-కజా-లిక-ఖ లల్-లజీన -లాయల-లమూన మిస్ ల-ఖాలి-హీ మ్ -ఫల్లావా- 

118. మలీ యు నసా9నీలు ఏ మార్లమందును "లేరని యూదులు చెప్పు 
దురు. యూదులు ఏమార్షమందును లేరని నసానీలు చెప్పుదురు. మణీ 
వారందజు గింథములను పఠించు చునే యున్నారు. ఇటులే వారు పలుకు 
నట్లు మూఢులుకూడ పలికిరి, కావున. 'జేవుండు వీరు కలహీంచు దానిగూర్చి 
తీర్చు దినమునందు తీర్పు చేయును. . 

వ్యా॥ 118. ఈ వాకకమలో యూదులును ఎక) స్ప్వవులుశు మతవిషయ 
మున కలహించు వీధమ చెప్పండి యి. చె) స్నవులు వనుక్తి నును జీవుని 
కుమారుడు ఆని పలిశినందున వీరు పధర్శ మార్లమండును లేక అవిశ్వానులై రి. 
అని యూదులు పలుకుదురు. యూదులు ఏనుక్రీ)న్తును 'తిరన్క_రించినందున 
ధర్మమార్షయమ వదలి ఆవిశానులై రని నసాసీలు (వై/న్తృవులు) చెప్పుదురు. 
మతి వారందణు తమ తేమ (గంథములగు తౌరాతు (ధర్హుశాన్ర్రము) ఇస్టీలు 
(బైబిలు) చదువుచు ఇటు ఒకరి నొకరు నిందించుకొనుచున్నారు. వారు 
పలుకునటులే గ్రంథములు చదువని విద్య లేని మాథుతై న విగ )హో రాధకు 
లైన, అరబ్బులు మొదలగు వారు తామున్న మతమే (శేష్టమెనది. ఇతరుల 
మార్జము సరికానిదని సలుకుదురు. వారందలు ఇపాలోకమందు వాదులాడు 

దురు. కాని వాన్తవము తీర్పు దినమందు తేట తెల్లనుగును. ఎవరు నన్నా 
దులో ఎవరు దుర్మార్గులో జేవుని తీర్పువలన "తెలియనగును. క 

114, వమకా అజ్-లమూామిమ్మమ్-మ నరము సా-జి-దల్లాహి-అకా-యుటో 
కలెఫీపా సీ -యుహూ-వ-సఆ-ఫీ-ఖ ఇతా-బిహో-ఉలా-బ్రక-మాకానెలహుక్-అన్ - 

ర... యద్ -ఖు లా హా-ఇల్లా-ఖా 9ఫీన్ -లవాుమ్ -ఫిద్ -దున్ యా-ఖిజ్ - యున్- వల? 



56 . ఖురానెషరీఫ్ [కాండము 1 

హుమ్ -ఫిల్-ఆభిలురి-ఆజా-బున్-అశీమ్, 
114. మణీ "దేవుని మసీదులలో ఆతని నామమును ఉచ్చరించుటకు 

ఆటంకపబ చి, మసీదులను నాశముచేయుటకు (ప్రయత్నించిన వారికన్న 
నెవరు దుర్మార్దులున్నారు? ఇట్టివారు మసీదులోనికి (ప్ర శేశించుటకు యోగ్యు 
లుగారు. కాని భయపడుచు (ప్ర వేశింతురు.) వరికి బ్రహులోకమందు అగా 
రవమును పరలోకమందు ఘోరమైన చాధయును ఉన్నవి. 

వ్యా॥ 114. మక్కాలోనున్న వి్నిగవో రాధకులు పాజిల్ ముహమ్మ 
దువారిని వారి శిషు్టలను మక్కాలోని కాచామసీదులో నమాజుచేయకుండ 
చేసీ తుదకు వారిని మక్కా_విడిచి మదీనాపురము నకు పోవునట్లుచేసిరి. పై గం 

_ బరుల వారు మదీనాపురము చేరిన ఆజఅవయేట కాచామసీదును దర్శింపవలెనని 
1400. మంది శిష్యులత్ గూడి బయలు దేఆీ వు చేబవియా అను చోటునవేరిరి. 

అపుడు మక్కాఖ్నురెషులు ముసల్మానులు కాబామవీదునకు "రాకూడదని 
ఆటంకపలు చిరి. ఇట్టుచేసి కాబాలో విగహములనుంచి నందున మసీదును 

నాశమునేసీన వ్యారెరి, దీనికన్న చెక్కుడు దుర్శార్టము లోకమున లేదు. 

ఇట్టి కాఫర్లు మసీదులలో ప్రవేశించుటకు అర్జులుకారు.. ఒకవేళ వచ్చిన 
భయపడి రావలెను, తుదకు మక్క్మా-పురమును ముసల్మానులు జయించి 
యందు ముష్రికులు (విగ్రవో రాధకులు) రాకూడదని (ప్రకటించిరి. దీని విదప 
ఎవండెన వచ్చిన (పాణభయముతో నే రహస్యము గా వచ్చును. అని తెలుపం 
బడీ యె. దేవుని మసీదులను నాశమవేయువారికి ఇవామునందు ఆగారవమును 

పరమునందు ఘోరమైన నరకచాధయును లభించును. 

115. వలిల్లా-హిల్-మవ్.-రిఖు-వల్-మగొ-రిబు-ఫఎనమా-తువల్లూఫ- 
DD అలాటి 

సమ్ము.వజ్ -హుల్లాహి-ళన్నల్లాహ వాసీ-ఉన్-లలీమ్. 
115. మణీయ తూర్పు పడమరలు దేవునికే. కావున మారు ఏ 

చెపునకు ముఖముచేసిన నచ్చట "దేవుని సమ్ముఖమున్నది. నిశ్చయము గా 
"దేవుండు ఆమితముగా ననుగహించు వాండును, నర్వము చెలిసిన వాండును. 

వ్యా! 115, ముసల్మానులు మక్కా_లోనున్న పుడు కాబా మసీదునకునకీ 
టైతుల్ముఖద్దనునకును ముఖముచేసి నమాజు చేయుచుండిరి, మక్కా_విడిచి 

- మదీనాపురము నకు వచ్చిన పిదప కాచామసీదు _వెపున ముఖముచేయక జై తుల్ 
ముఖద్దస్ వైపునకు మఖమువేసి నమాజుచేయసాగిరి, ఏ "వెపున ముఖముచేసీన 
"నేమి? అన్ని దిక్కులు దేవుని వే. ఏవైపు ముఖము చేసిన ఆ-వెపున "దేవుండు 
న్నాడు. అతని సన్నిధాన మచటనుండును, ఆతని అన్నుగహాము ఆమిత మైనది, 
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అన్నియడల వ్యా వించినది, మణ్ భకలుచేయ కర్మల నతంజెలురిగును, 

ఎెద్దియు నతేనికి మటుయగుళేదు. అని ముసల్లాను భక్టులు మనత్శాంతిగలిగి 
యుండవలెనని. దేవ్రండు సిలవిచ్చుదున్నాండు, 

116. వ- ఖాలుల్ -తఖ-జల్లావు-వలదన్. నుచ్ హః నవూ-బల్ “లహూ - 

మాఫిస్ -సమా-వాతి- వల్ _ఆజ్బి-కుల్లుల్-లహూఖాని- -తూన్, 117, బదీ-ఉ ఉన్ 

సమా-వాలి-వల్ అట్ న వలనో జ ఆమ్ -అన్-ఫఇన్న మా-యఖూలు-లవళూ- 

కున్ -ఫయకూన్, 

116. వారు, చేవ్రుండు బిడ్డలుగలిగి యున్నాండు, అని చెప్పుదురు, 
(కాని) ఆతడు పరమ పవిత్రుడు, మజీ ఆకాశములలోను, భూమిలోను 
నుండు సమన సృము ఆతని బే, నర పము ఆతనికి లోంబడియున్నది, 117, ఆతంజే 

అకాశములకను భూమికిని సృష్టైకర్వ , అతండు వెన చేయవలెనన్న దానిని 

'అగుము” అని చెప్పం గానే యది అగును. 

వ్య్యా॥ 116, 117, యూదులు ఉజైరునుు, క్రైస్తవులు వన్ముకీస్తును, 
అరబ్బులలోని వి(గహో రాధకులు చేవదూతలన్సు చేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుదురు, 
ఈవాక్యములో నిట్టవారి మాటలు రద్దుచేయంబడినవి, బిడ్లపుట్టవలెనన్న 
భార్య గావలెను, "దేవుండు సాటిలేనివాండు, భార్య ఎటు టల భించోను? ఇట్ట లోప 
ములనుండి, చేవు(డు పరమ ప పవితు9ండు, భూం మావాశము లలోనున్న సమ 
సము "బేవ్రండుసృృష్టించినది, అందటు ఆతనికి లోంబడినచాసులు, వాననలు, 

చానిస సలు ప్యుత్రులట్టు అగుదురు? ఆయన సృష్ట్రింపవలెనని కో 'న, ఆతని అజ్ఞ 

మా(తమే చాలును. ఉపకరణములు ఆక్క_లు లేదు. అట్రసర్వశక్రు నకు ఎపీ 
లోపము లేను, 

118. వ ఖాలల్ -లజీన లాయల్్లలమూన-లాలా - యుకల్ - లియ - 

నల్లావ-జి- తాతీనా-ఆయతున్-క జాలిక. ఖాలల్-లజీన మిన్-ఖచ్ - లిక షీమ్- 

మిన్ల-ఖ-- లిహీమ్-తపా-బమవాత్ ఘు లూాాబు వహాుమ్-ఖద్ -బె-యన్నన్-ఆయా తి- 

| లి.ఫామిన్- యూఖి-నూన్, 

115, మణియు వమియు తెలియనివారు "జేవుండు మాతో నెందు 
లకు మాటలాడండుP తేక మా యొద్దకు నూచన (గులుతు) ఎందులకు రాదు? 
అని పలుకదురు, ఇటులే వీరికి మందు గడచిన వారుకూడ ఏరు వెప్పినటు 
వంటి మాటలే చెప్పియున్నారు. -ఈయందఆి హృదయములు ఒకేవిధముగా 

8 
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నున్నవి, * నిశ్చయము గొ మేము, నమ్మున 
ముగాం "బెలివీయు న్నాము, 

వ్యా॥ 118. శెలివియు విదయులేని పామరులగు విగపో రాధకు 
లన అరబ్బులు, ేవుంచు మాలోనే స్వయముగా 'సందులకు మాటలొడడు, 

"లేక ముహమ్మదు “పవక” యని ెలుఖ)న్ల స షమయైన సూచన (గుటుగు 

11 వారి కొలు, సూచనలు స్ప, 
ర ర్న 

దు 1 
ఎందులంక చేయడు? అని పలుకొసాగిగి, "వంతు వారి మూటలను రద్దుచేయు చు 
వారు పెప్పునది (క్రొత్త మాగంకాదు, వారికీ యుందున్న యూదులు ఆక ంన్తృవులు 
తము ప్రవక్షలన సే యడిగిరి. వారు "జ్వేషము విరోధముచేత అట్టు అడుగు 
నున్నారు వాస్తవము చూచిన, వాజత్ ముహామ్ముదు, (పవక్న అని జెలుసు 
ని గుణుతులు స్పష్టము గా -దెలుపంబడినవి. నాని నమ్మకము గలవారికి అవి 
యుపయోా గపడును, చషషమయు వలనను అవి వేకము షుతను అంధుల నవారి! 
నట్టు (పయోజనకరము అగును? 

' నో | రీ అటే యో § (oa | 

(19, ఇన్నా-అణ్ -సలొానాక బిల్ -వాఖఖ-బపీ-అన్వ-న-జీ- ఎన్. గ 
nn. జనాలను pr. 

లాతుస్-లు అన్ అన్. సహో విగ్ -జవీ *మ్. 

119. నిశ్చయముగా మీము నీకు సర్య్య్వేమేన యు నప్పు నొసంగి సంతోష 

వార్త నిచ్చువానిగన్సు భయ ఎక్టువాని గను బీసీ పంపతిమి. నరః నివాసులను 
గూర్చి నివు (ప్రన్నింపంబడవు. 

( 1 బధ | (| ళ్ గస క i న . వ్యా। 110, స్ట ముహమ్మదు! నిన్ను నగును స్లామ్ మతమునకు 
(వవక్ష్త గాం "జేసి మేము పుకితిమి, నిస్వ సుచి ఇన్హై*స్ మతము ననునరించిన 
సారిక స్వర్ట్వముగ లదు, (లను సంఠోషవాన్న ని చ్భుంయు, థరస, గీంచీ అభి 

శ్వానుళైన వాగిగి నరదగముగంను, అనీ ధయ గుయు నీపని, "””ని 
అవిళ్యానులు ఎందుకు ముగల్ళానులు *"'బీదు, అని నీశవ్ర పగ ంషంబడన్చ, 
దానికి నీవు జవాబు దారివి* "వు, అని దేవుండు "సలవిచ్చు చున్నాడు, 

e గ న _ wear hl a A 

120. వల -తల్"జూ-ఆనా-గలొ్ “యహూ దు-వంన్ “నసాటా-వాళ్లా తగ 
బాల్ జా ఇ ట్లో తబీణ-మిల్ల తాప గయ్ | ము) a న హుదర్చ “హీ. సునత ము దా-నల-బ్లనిత్ ' తేదిట 

ము అలాట్ అ నీ 

ఠక-అహా-వా-లహుమ్-బ--నలబీ-జూ క. మనల్-లల్ మి-మాలక-మినల్లాహి-మిా 
భళి 

వలీ-యికా-వలా-నస్సీదొ, 191. అల్-లజీన-అపై నా-హుముల్ "కతా - బల్" 
అజాన్ అలలే iM 

బూూనసటుంాహాఖ ఖు తిలా నతన ఉలా గక యును నూూన - బిసీ - వమళ- 

యుక-సుర -బిపీీ-ఫ ఉలబ్రక వుము చు “నీ. ౯. 

120. దమాదులు'గానీ, నసాఏనీలు గాన్సి నీవు వారి మతమును ఆనున 
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రించు నంతవజణుకు వారు నీతో సంతోషపడరు. దేవుండు చూవిన మార్ష మే 
సన్గార్లమని క్ట ముహమ్మదు ! చెప్పుము, మణి నీకు బ్లొనముకలిగిన పిదీపను 

నీవు వారి కోరికలను అనుసరించినవో చేనుని చేతినుండి నిన్ను రథ్నించు 
్నేహితుండు గాని నవాయుండు గాని ఎవండును బేండు, 121, "మేము ఎవరికి 

గ్రంథము నాసంగితిమో వారు దానిని పగింపవలసి నట్లు పఠించుచున్నారు, 

ఇట్టివారే దానిని విశ్వసీంచువారు. ఎవరు దానిని తీరన్క_రింతురో వారే 
నష్టము పొందువారు, 

వొన్ట॥! 120. యూదులు, 4కే చ్రన్న వులు, ఎవరు వారి మతమును అనుసరిం 

తురో వారితో సంతోషపడుదురు, కావున ఓ ముపామ్మదు! ఇట్టి న్వభావము' 
గల యూదులు శక DE వులు నీవు వారి కోరికలను ఆనునిం సు నంతవలకు కిత్రో 

నంతోషపడరు, వయేకాలమందు న యే[ప్రవక్ష మూలమున “దేవుండు మత 

మార్షము చూసునో అదియే సన్మార్హము, ముహాన్మాదు వారి మూలమున, 

-జీవడు ఇస్లామ్ మతమును చూసెను, కావున వాన కొలమందును వాం వీద్వు 

పను ఇస్తామ్ | మతమే నన్మార్షము, కాని ఇతర మలేయులు కాసేరవు, అని చెప 

మని దేవుండు చెప్పుచున్నాండు, దేవుని వద్దనుండి వచ్చిన ఖురానువలన 
బా నమ కలిగిన పిదప ఒకవేళ్ ముసల్నానులు ఇతర మతములను ఆనునగించి 

స్వా వారిని చేవుని శితనుండి రశ్షిందు న్నేహితుండు గాని నహోయుండు 

గాని ఎవడును లేడు, 121. యూదులలో కొందటు భయభక్కులుగలిగి 
త రాతు (గ్రంథమును పఠింయమవారుగలకు, వారు దాని ననునరించి మువా 

మ్మదువారు *ోనుని ప్రవక్త అని విశ్వసించిరి, ఇట్టవానలో అబ్దుల్లాబిన్ 

సలాము మొదలైన వారు ముఖుష్టలు. యూదులలో ఎవరు దానిని సంగా 

పఠింపక అ' దున్న భావములను తిరస్కరించి తొరుమారుచేసీరో వారు నష్టము 
పొందిగ మళీ నరక నివానులె”, 

లా pas ధో జ్ఞా లావి 
22, యాబనీ-ఇస్ జొ -ఈలజ్-గయా-నిఅ -మతి-యల్ల తీ-అన్ -అమ్తు- 

అటి 

అలై సక్ - వ- అన్నీ-ఫజ్ _జల్తు "కమ్ -అలల్ -అలమాన్. 128, వత్త తఖూ - 

యామన్ -లా తేజ్ -జి-నఫ్-నున్' 'అన్- ఫ్ -నీన్-వై.- అన్ - -వలా_యుఖ్ - బలు * 

మిన్ -హో-లద్-లున్-వలా-తన్ ఫడ వో-వఫాఎతుకావలా- వుమ్ - యుకా - 

సటూకా. 
రిషి ర యిసాలురాలు సంతతి వారలారా! "నేను మొసలగావించిన 

ఉఊఉపకారములగళు సర్వలోకముల వాగగంకు మోకీచ్చిన ఘనతను జ పికిం చెవు 
3 c గ మా కొసుండు. 128, మలి మిరు పునరుత్థాన దినమునకు భయపడుండు, ఆదిన 
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ఎవరి సీఫారనును వారికీ లాభమియ్యదు. వారికి నెట్టి సహాయము లభఫింపదు. 

వ్యా! 122, 128. ముట్ట మొదట ఏవిషయములను అఇ(ససాయీలియులు 

గమనింపవలెనని చెప్ప(బడానో వానిని వివరించిన పిదప వారికి చాగుగబోధ 
పడి వారుసన్యార్లము అనలంభిం ౫8కు వీలగునట్లు బ్రచ్చట వానిని జ్ఞ స్కికీం 

దెచ్చుకొను(డని పోాకిది "వాచ్చ్కః 

124 వబ్హజిబొ-శలా- అబ్ కా" హీమాణబ్బు నూ-బి-కలిమా- తిన్ - ఘా 

అతమ్మ-హున్న-ఖాల-ఇన్నీ -జా-ఇలుకలిన్నా సి-జమా-మకా-ఖాల = వమిన్ - 

జ్రీ-యకీ-ఖాల-లా-యనాలు-అవొ- దిజ్ జూ-లిమాన్. 

124, మజీయు ఇ(చాహీమును ఆతని (పభును అనేక విషముయలలో 

పరీక్షింపయగా ఆతడు వానిని వూరి చేనెను, ఆప్పుడు దేవుండు జనులందణి కీ 
గాను నిన్ను “ఇమాము'గాం చేయుదును ఆని ఇెప్పంగా నాసంతానములో కూడం 

(ఇమాములను) జేయుమని ఇభాహీము అడిగెను, అపుడు దేవుండు నావాగ్దా 
నము దుర్గా ర్తులకు చెందదు, అని పలిెకెను 

వ్యా॥ 124. ఈ వాక్యములలో వా(జత్ ఇ నాహీము (ప్రవ కృనుగూర్చీ 
చెప్పబడినది. ఆతని కుమారుడగు బ్రస్హోఖ్ సంతలివారే, లస్రాయిరాలు 
యూులును న్మస్రానీయులును. అటులే బ్రదాగిపీము కుమారు(డగు ఇప్యాయీలు 

సంతతివారు హజ్రత్ ముపామ్ముదు వారు. వీరందణును ఇభబాహీమును తమ 

వంశమునకు .వెద్ద అని గారవింతురు. "దేవుండు ఇభాహీమునకు అనేక ఆజ్ఞలు, 

ధర్మములు ఒసంగి వానిని అనుసరిం'పవలెనని సెలవు ఇచ్చెను. ఇ బాహీమయ 

తన చేవుని యాజ్ఞలను ఫ్లూ! రిచా నెను. దానికి దేవుడు మెచ్చుకొని బ్ర బా 

హామును జనులంటీఆీకీంగాను వ్రమాముగా చేయుదునని యాతనికీ వాగ్దానము 
చెను. “అమామ అనగా అనునరింపంద గిన పెద్ద మతగురువు. -డేన్రండు 

చేసిన వాగ్రానము ననుసరించి ఇబాంిహీము వీసప వచ్చిన (పవ్యక్త కలును జను 

లును ఆయనను అనుస రించుచున్నా రు. ఇవా్రహీము “ఈ పదవి నాసంతేతి 

వారికిగూడ చెందవలెనని” “జేవ్చనితో విన్నవింపంగా దుర్మార్హులైన వారికి 
నావాగ్గానము చెందదు. బ్రటివారు, మతగురువులు (ఇమామ్) కాంజూలరు. 

సన్మాప్టలు ఆ పదవిని పొందగలరు. ఆని ేవుండు సెలవిచ్చెను. పా(జిత్ 
ముహమ్ముదువారు ఇచాహీము, పవ_క్షను అనుసరించియున్నారు. ఆపదవి 
వీరికి లఫీం చెను. పీరి కాలమున నున్న యూదులు శై వస్త నవులు ఇ(బాహీము . 
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యొక్క. మతమార్షమును వదలి పోయిరి. కావున దేవుని వాగ్దానము వారికీ 

చెంద౭జాలదు. కావున వారందటు ముహామ్మాదు వారిని అనుసరింపవలెను. 

త్. వఇజ్-జలల్ - నల్-బె త మసా-బతల్- లిన్నా సీ-వాఅమ్నన్-వత్ - 

తఖిజూ- మిమ్-మఖా-మి- ఇ్రబ్- తా-హీ మా -ముసల్లన్ -వాఅహి+ద్ నా" ఇలా" రుబ్ _ 

ఉజ-హీ మావభిన్- మా-ఈలాఅన్ -తహ్ట్రిణ-దై రియ-లిత్రాబ-ఫీనవల్ “ఆక. ఫీన- 

వల్-లుక్కఇన్ -సుజూద్ 

125. మజియు మేము, కాబామసీదును జనులు కూడు చోటుగాను, 

శాంతికరమైన [పేశముగాను, చేసీతిమి. మజి మారు, బ్రభాహీము నిలుచు 

చోటును నమాహిన్థలముగాం చేసికొనుండు. మణీ యు ప్రదక్షిణము; పతకాల, 

రుకూ, సీజ్ఞా జేయువారికింగాను, సాగ్భ వామును పరిశుద్ధముగా నుంచుండ 

మేము బ్ర బా హీ,మునకును బిస్మాయిీలు నకును, ఆజ్ఞనిచ్చితిమి. 

వ్యా! 125. కా ఖామసీదు "బేవులి గృహము, అచ్చట జనులు యాత్రికుం 

గాను వత్తురు. అచ్చట వచ్చిన వారికెట్టి భయముండదు. అందుచే ఆది శౌంతి 

కరమైన -చోటు. హజ్రత్ ఇ బౌపీయు “ాబామసీదును కట్టునపుడు ఒక బండ 

చైనిలుచుచుండెను. దానినే మఖామె ఇబాొహిము అనుదురు. అచ్చట నిలిచి 

నమాజు చేయవలెనని ఆజ్ఞయ య్యొను. దీని ననుసరించి యాత్రకు (పోజ్సీ లు 

అచ్చట నిలిచి నమాజు నలుపుదురు. (మాత్సికల కొలుకును అచట వసించి 

పార్ధనలు సలుపువారికీగాను కాబామసీదున్సు అన్ని విధయులుగ పరిశుద్ధముగా 

సుంచవలెనని, ఇ బౌహీయునకును ఇస్మాయరాలునకును "దేవుండు అష్జని చ్చెను. 

వతికాఫ్ అనగా మసీదులో నే వసించి నియమముగా ప్రార్ధనలు సలుపుట. 

రుకూ నమాజులో వంగుట. సీజ్ఞా నమాజులో సాష్టాంగ నమస్కా-రము 

చేయుట. బ్రస్నాయీో శ, ఇ(బాహీమనకుబీబీహోజ రాయందు పుట్రన జ్యేష 

కుమారుడు. వీరిని గూర్చి “జల్ ప్రవక్త క్రి చరిత్సలా [వాసియున్నావప్. 

చూడుడు. వేబీ 11. 
0 అానానీ 

126. వంజ్ -ఖాల ఇచ్-వా -పీ-ము-బబ్బిజ్. ఆల్-హో జొ-బలదన్ - ఆమి 

నన్.వట్ బాఖ్-అవ్ం.లము. మినన -సమ-జౌతి-మన్ఆమన-మిన్-హుమ్ బిల్లా పీ 

నల్-యామిల్-ఆఖిరిఖాల-వమన్-కఫలు ఫ- -ఉమలతి -ఉవూ-ఖలీ-లన్- సుమ్ము _ 

అజ్ -ళ తజ్రుపహూ- లు లా “అజా-బిన్నా రి-వ-లీ-న సల్-మపీన్, 

126, మణీ యు ఇబాహీము, ఓ[పభువా! ఈస్థలమును శాంతికర మైన 

పురము గాంబేసీ ఇంచువ సీం చువారిలో 'దేవునియందును, తుదిదినమందున 
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విశ్వాసముగల వారికి ఫలముల, ఆహారము నొసంగుమ అని చెప్పినపుడు, 
మజువ్యరు అవిశాషసు లగుదురో వారికి(గూడ కొంత లాభము అంద జేసెదను, 
విదపవారిని నరకచాథధలోనికి నెట్టుదును, ఆది చాలచెడు నివాసస్థలము, అని 
-జీవుండు పలికెను, ఈ 

వార! 126, అఇబా్రహీము కాఖబామనీదును కట్టునపుదు కాబామసీదు 

చుట్టునున్న మైదానమును వురయుగా 'జెయునట్లును అచ్చట వనీంచు విశ్వా 
సులకు ఫలముల ఆహారము నొసంగునట్టును జేవునిని వేడుకొనెను. ఆటులే 

అచ్చట పురము యేర్పడి, అందు శాంతిగలిగాను, దాని చేరే మక్కొ_పురము, 

ఆహారమును గూర్చి విశ్వాసులకు అవిళ్వానులకు భేదములేదు, అందతికిని 
తినుటకు ఆహారము నొసంగుదునని ేవ్రుండు సెలవి చ్చెను. ఆహారమునక్కు మత 
గురువుపదవి (ఇమావుత్ ) కిని చాల భేదముగలదు. ఆహోరము అవిశ స్వసులకును 

విశ్వాసులమను లభించును, కాని మతగురున్రుపదవి విశా(నులకు మాత్సము 
లభించును, 

127, వఇజ్ "యట్ -ఫఉి-ఇబ్-బొ-హిముల్ _ఖవా-ళద-మినల్-ైై తి- వల్లి 

న్-మా ఈలు-అబ్బనా-తఖబ్బుల్-మి న్నా -బన్నక-అన్-తన్- సమాూడల్ - అలీమ్, 
pram. | 

129, అబ్బవా-వజ్ -అల్ నా-యుస్-లిమైని-లక-వ-మిన్-జా గ్రీయతినా - ఉమ్మ 
తమ్ -ముస్ -లిమళల్ -ల క -వఅరి నా-మనా-సీ కనా-వతు బ్ అలై నా- న్నక-అన్ _ 

త్రశ్ర్- -కన్వా-బుట్-బిహీ మ్, 129. జఅబ్బనా-వబ్-అన్ష -ఫహిమ్-టి సనూ-లమ్-మి 

న్ -హుమ్ -౫ో కొ-లూం_లై చై -పామ్ -ఆ-యా లికవ-యు-లల్లిమంహుముల్ - క్రి 
సక అణాల 

తాబ-వల్ _సాక్రా-మతే-వ-యుబక్సీ.- -హీమ్-9 న్న క-అన్ తల్ -అజీ-జుల్ -వాళీమ్, 

127, మటియు వ. పామును, ఇ స్ఫాయీలును, "కాబౌమసనీదు వునా 
దుల 'నెత్తుచు, ఓ మాపభువా ! మా “పనిని అంగీకరింపుము నిశ్చయముగా 
నీను వినువాడ నును సర్వము "చెలిసినవాడంయును, 128, ఓ మాపిభువా! మమ్ము 
నీ విభేయులను గాంజేయుము, మణిమానంతానములో నొకనంఘమును నీకు 
వి చ్రేయలుగాసుడునట్టు చేయుము. కాబాయా(త ధర్మములును మాకు౯దెలు 
సుకు, మ జొోమమ్ములను షమింపుము. నిశ్చయముగా నీవే తమాపణ అంగీకరిం 
చువాండవ్నను దయీళుడవ్రును, 129. ఓమా(పభువా! వీరిలో నుండి యే, నీవాక్య 
ములను పిరిక్షై పఠించు నతేండును, వీరికి (గ్రంథమును రహస్యములు (సూక్ష్మ 
ములై న మతెనిషయములును) నేర్చు నతండును, ఫీరిని పరిశుద్ధులు గాం జేయు 

నఠండును అగు ఒక (సవక్ష్వను షంపుము. నిశ్చయముగా సీవే సర్వశక్లు డవును 
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యు క్రిశాలివిని, అని వేడిరి, 
వ్యా॥ 127,128,129. కాబామసీదు పునాదులెత్తుచు హా(జత్, ఇటా 

పీమ్బు' హజ్రత్ ఇస్మాయీాల్సు, దేవునిని చెవాక్యములలోనున్న ట్లువేండుకొనిరి, 
మాపనిని అనగా కాబామసీదు కట్టడమును, "తం(డికమారులు, తవునంతౌన 

ముళో 'దేవునికివిభేయతగలిగిన ఒకసంఘము వర్పడవలెనని యు ఒకప్రివక్తను 
పంపుకుని యు దేవునిని వేండిరి; వార్మిపార్ధనము ననుసరించి హజల్ ఇస్మా 
యాలుగారి సంతానములోనే జగత్ ప్రవక్త యగు హా(జత్ మునామ్మదు 

వారు, మక్కా పురములోపుట్టి పెరిగి "బెవుని చే (ప్రవక్త్హృపదవిపొంది, ఇస్లామ్ 

మతేమును బోధించి ఖురాను (గంథమును జనులకు వినిపించి మతేగహాస్య్థ 

ములను తత్వములను వారికి(౮దెలి ఏ ముసలాను లై నవారి ప్యాదయములను ఆత్మ 

లను సర్వనీచగుణములనుండి పరిశుద్ధులు గాయ చేసిరి, అట్లు వారిద్దలకీ (ప్రార్ధన 

సఫలించెను. + 

180. వామన్ -యజ్-గబు-అన్-మిలలి-బబ్-జాహీవు - ఇల్లా" మన్ - 

అవవ. వానా 

ఫిల్ -ఆఖ-జతి-లమినస్ -సాలి-హీన్ . 181, ఇజ్-ఖాల-లవార- అబ్బువూ- 

అస్-లిమ.ఖాల-అస్_.లమాతు- లి-జబ్బిల్ -ఆలమాన్. 132. న - వస్ఫా-బిహో- 
దా వి 

ఇబ-తాహీము-బ నీపి-వ-య ఆ-ఖూబు-యా- -బినియ్య-ఇన్నల్లా-హా స్_తఫా- 

లమ దధ a a న్న-బ్రిల్లా-వ అన్ -తమ్-ముస్ మాన్, 

180. మటీయు, ఎవండు తన ఆత్మను అవివేకముగాం జేసీకొనెనో 
వాండు దప్ప నితరులెన్వరు ఇబాహీముయొక్క మతమును వదలగలరు ? 
మణియు నిశ్చయముగా మేము ఆతనిని ఇవాలోకములో నెన్నుకొంటిమి. 
1831. వుశీయు నతండు పరలోకమునందు స్మత్సవర్తకులలోంజేరి యాతే(డు. 

చేనుడు ఆతనితోనీవు విభేయత గలిగి యుండుమని చెవ్చినపుడుు నేను సర్వ 
లోక ప్రభువునకు విధేయుండను అయితినని ఆతండు పలికెను, 182, ఈ విష 

యమునే ఇ(బాహీము తన పుత్రులకు బోధించెను. యాఖూబు కూడను తన 

పుత్రులతో ఓ నాక్రుమారులారు ేవుండు మోకొలుకుు, ఈ మతమును వర్చ్పలు 

చెను. కావున మారు మునల్మానులు, కానిదే చావకుండు అని బోధించెను, 

వ్యా॥ 180,181,182. పాజిత్ ఇ బాాహీమయుగారు, చేవునియందుభయ 
భకులుగలిగి ఆతని శే విధేయులై యుండిరి. సర్వమునువదలి "దేవునినే వూజిం 
చుచుండిరి. వారిని డేనుడు తన (ప్రవక్తగాను, తనపిఆయుని (ఖలీలుల్లా)గా 
నెన్నుకొనెను, వారట్టి గొప్పమతేము గలవారు. వారి మతమును వదలు 



64 ఖురా నెషరీఫ్ (కాండము 1 

వొండ్సు తన అవివేకముచే తన నష్టమే చేసికొనిన వాండగును, బుద్ధిమంతులు, 

ఇచాహీము మతము ననుసరింతురు. పా(జత్ ఇబాహీమును గారవించుచు 

వారి మతమును వడలి పెక్కు విగ్రహములను కల్పించుకొన్న క గవారాథ 

కులకు నిందు మందలింపున్న ది. యాఖూబు ప్రవక్త హ(జత్ ఇ చ్రాహేీము 

కుమారుండు. ఇస్ హోఖు (పవక్షయుక్క- పుత్రుండు. యాఖూబు సంత తీవాెరే 

బ్రిస్రాయోలియు లు. ఆయనకూడ బ్రబాహీమయు మతఠతముసే తనపుతుగలకు 

బోధించి దేవునియందు విధేయత గలిగి మసల్మానులై చావవళలెను అని 

పలికెను. (మునల్మాన్ అనగా "జీవునికి విధయు(డని అర్థము). కాన్రన వీరి 

బోధకు విరోధము గా నడుచుకొనువాండు విధేయుండుగాండు. 
Pp సాన్ ల లీ! స్ట జాలీ 

188. అమ్-కున్ -తుమ్-షవుహా-దాఅ-ఇజ్-పాజజ-యఅ-ఖూ బల్ -మాతు 
' న — జ అటో 

బ్రవ_భాల-లి-బినీహీ-మా-తేఅ-బు దూన-మివ్ొ- బిఅ-డీ- ఖాలూానలా బు దుం 

బలా-హక-వ-ఇ్రలాహ-ఆ బౌ-ఇక్ష-ఇబ్-తాహీ మ-వఇస్ -మా- హల వ- బ్రస్ - 

పషు.ఇలా-హాన్.వాప-దన్-వ-నవొను-లవూ-మస్-లిమూన్. 184 తిలకం 

ఉమ్మ-కున్ ఖర్ -ఖలల్-లహో-మా-కన-ది త్ -వ-లకుము_మా-కసచ్ "తుమ్ -వలా 
జాలీ 

తుస్ -అలూ న-అమ్మా-కానూ-యల-మ లూన్, 

188, వమి యాఖూబునకు మరణము సమోవించినభుడు తన ఇలు 

లతో నా తరువాత మారు ఎవనిని వూజింతురు అని అడుగడణా వారు నీ 

(ప్రభువును, నీతం[డి తాతలగు బ్ర చాహీము ఇ్రస్మాయరాలు బ్రిస్హోఖుల్యుక్క. 
(పభువును అగు ఒక్క. "దేవునిని పూజింతుము. మణి అతనికే విభేయులమై 
యుందుము అని పలికినపుడు మోరుంటిరా ? 184, ఈ సంఘము గడచిపోయ 

నది, వారునేసినది వారికొలుశే. మిరు చేసినది మాకొజుకే. వారు చేయు 
చున్న దాని గూర్చి మారు పిశ్నింపంబడర్భు 

వ్యా॥ 188. యాఖూబు తన పుత్రులకు యూదుల మతము బోధించె 
నని యూదులు చెప్పుచుండిరి, అది యిందు రద్దుచేయంబడి నది, యాఖూ బు 

'తేన పుత్రులకీచ్చు బోధను మిరుండి వింటిరా? మారుఅక్క_డకూడ లేనస్పడు-క 
లీరున ఎట్లు చెప్పగలరు? ఇస్మ్సాయాలు సంతతిలోనున్న వి(గహాో రాధకుల 

కీందు మందలింపున్న ది. హా(జత్ ఇభాహీము, ఇస్మాయీలు రగు వోఖు నా 

మతేము ఒక చేవుని పూజించుట మాతము. కానన మీరును ఐగపో రాధన 
వదలి "దేవుని నే ఆరాధింపుండు అని పాబ్బరింపంబడియ. యాఖూబు తండి' 
ఇస్ హూఖు, ఆతని తాత ఇ బాపామ్యు, ఇస్యాయికాలు యాఖూబు నకు "సస్దతం 

_ కావున ఆతడుకూడ యయాఖూబు తండి) అని చెప్పంబడియి, 
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వ్యా! 184. యూదులును, నస్ఫానీలును తల్లితం(డులు' వేనీన పాప 
పుణ్యములు వారి పుతు)లు అనుభొవింతురని చెప్పు చుండిరి, బ్రందు“'ఆదీరోష్టు 
చేయంబడినది, ఎవరు చేనీన పొపపుణ్యముల ఫలితము వారే అనుభావింతురుః 
కాని బిడ్డలుగాని తల్లి దం[డులు గాని ఒకరిపాప పుణ్యయుల ఫలితముఆను భావింపరు, 

195. వఖాలూ-కూ నూ-బరూదన్ -కౌ-నపాజా-తవొ-_. తదవా: ఖుల్ - 

బల్ -మిలత-ఇబ్-జాహీము.హానీ-ఫన్-వమా-కాన-మినల్ -మువ్-రేకీన్, 
185. మణి, మిరు యూదులో లేక నసాంనీలోకండు. మిరునన్న్మా 

రము పొందుదురు అనివారు చెప్పుదురు. ఆట్టుకానేరదు. మేము ఇ బాహీము 
యెక్క స్థీరమైన మతమును ఆనునరింతుము. ఆయన విగహో రాధకులలో 
చేరినయతండు కాడు. అని ఓమువామ్ముదు! చెప్పుము, 

వాని! 185. యూదులు ముసల్నా నులత" మోారు యూదులు కండు 
ఆనియు నస్రానీలు మీోరునసానీలుకండు. అయినచో సన్మార్లు లగుదురనియు 
చెప్పసాగిరి, మేము మా ఉభయుల మతము అనుసరింపము. మూ మతములు, 
బ్రబా)హిోము ప్రవ క్ష మతమునకు విరోధము గానున్నవి. కావున ఇబాిప్రీము 
ప్రవక్ష యొక్క స్థిరమైన మతము ననునరింతుము. ఆయన జీవునికి విణే' 
యుండు. విగ్రహారాధన చేయువారిలో ఆయనవచేరలేదు, అని పలుకవతినని 
చెప్పంబడియె. జేవుండు తన ప్రవక్తలమూలమున పంవిన మతము ఒక్క 
ఇస్లామ్. ఇందు పుతికాలములోను విశౌగగములు (వతిఖాదాత్ ) ఒక్కటిగా 
నేయున్నవి. ఏమియు మార్చు కలుగలేదు. కాలము ననుసరించి కొన్ని 
మతాచారములు మాటుచు వచ్చినవి, కాని మూలధర్శుములు నూలు లేదు. 
బ్రబా)హీముగారి మతాచారమలనే మిల్లత్ అనుదురు. మునల్మానులు, 
ఇబాంపీము పవక గారీ మతాచారములను అనునరింతురు. 

1836. ఖూలూ-ఆమన్నా బీల్లాహి-క మా-ఉన్-బిల-బ్రల నా - వమా- 

ఉన్_జిల-9 లొ-ఇబ్-బౌహీమ-వంస్-మా ఈల-వ బన్-హఖు-వయోత. ఘూబ-వల్ 
అస్ -బాతివమా-ఊ లియ-మూాసావఈసా-వమా-ఊ - న్రినున్_నవీ “యూన 

మిర్ "అబ్బిహిమ్-లా-ను-ఫరి9ఖు-ఖె న-ణహ-దిన్-మిన్-సుమ్ావ- నదీాను - ల 
వహబూముస్_లిమూన్, - 

186, మేము చేవునిని, మాక నొనుగబండినదాని ని, ఇచాపీమున 
కును ఇన్నాయీలు నకును కస్ హోఖునకునుు యాఖూబునకును, ఆతని కుమా 
రులకున్తు మాసాకును. ఈసాకును, _బ్రతర (ప్రవక్షలకును వారి (పభువునుండి 9 

| 
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యియస్యం బడిన దానిని విశ్వసీంచితీమి. వారిలో 'నెవరి మధ్యను భదము 

చేయము (పొటింపము, మటలీ మేము చేవునకే విషయులము ఆని పలుకుండు, 

వాన 186. ఇందు ముసలారనులు ఎట్లు విశ్వసింంవలయునో బోధింపం 
బడినది - "బేఫఘుండు పంపిన సమ స్తప్రవక్తృలను, (గ్రంథములను విశ్వసింపవలెను. 

కొందతిని నమ్మి కొందథిని తిరన్క-రించినచో అది సరియైన విశ్వాసము 

కాదు. అట్టుచేసిన అవి శ్వానులగుదురు. ఏసవక్కకు ఏ(గంభఖమయు వకొలమందు 

నొసంగబిండినదో ఆయాకాలము అయ్యిది అనుసరింపందగినది. పాజ్రిత్ 
ముహమ్మదువార్పు అందణీకన్న విదపవచ్చిన జగత్ (ప్రవక్న, కావున, వీరిని 

నమ్మి ఖురానెషరీఫు ననుసరించి ఇస్లామ్ మతము స్వీకరంపవలెను. కాని 
యూదులును. (కె స్తవులును తమతమ (పవ కలను నమ్మి జతర (పవక్ర్తలను, 

గ౦ంథములను, తిరస్క_రింతురు. కావున సన్మార్లయ పొంది మోవయము లభిం 

పవలెనన్న మునల్మానులు విశ్వసించునట్లు ఇతరులుకూడ విశ్వసింపవలెను. 

దీనింగూర్చి రాంబోవు వాకన్ట్రమలో చెప్పబడుచున్నది, 

187. ఫల్తిన్ ఆ మునూ-బి"మిసొలి-మా-ఆమన్-తు మ్ -బిహీ-ఫ
 ఖ-దిహొ - 

తదా-వజ్లన్-తవల్లొ-ఫల్గన్న మా "వుమ్ -ఫీ-పి.ఖా ఖిన్-ఫసాయక్ -ఫీకాయాుముల్లా 

పు-వాహువస్-సమి-ఉలబ్-లలీమ్. 188. సిల్-గతల్లాహి? నమన్ అవ్ 7 

సను-మినల్లాహి సిద్ -నతన్_.వానట్ంను-లహూ-ఆ. -వీదూన్ 

187, కావ్రన్క వారు కూడను మీరు విశ్వసించినట్లు విశ్వసించినచో 
వారును సన్మార్లము పొండినవారగుదురు. మతి, వారు తిరిగిపోయినచో 
వారే విరోధము వహించినవారు. కావున వారినుండి రశ్లించుటుకు నీకు 

దేవుడు చాలును. ఆతంజే వినువాండును, గర్భము లెలిసినవాండును. 1 తిరి.మేము 
"దేశ్రుని (వత) రంగును స్వీకరించితిమి. చేవుని (మతే) రంగుకన్న నెవరిరంగు 

శ్రేష్ట మైనది"! మజి మేము అతనినే వూజించు వాలము. (అని ఓ మనలా 
నులాఠా! పలుకుండు,) 

వ్యా॥ 187. ఓ ముసల్మాానులారా ! మీరు విశ్వసించునట్లు యూందు 

లును నస్తానీలును విశ్వసీంపక సన్మార్షమునుండి మరలి విరోధము చేతను 
మోసముచేతను అట్లు చేయుచున్నారు. కావున వారి మోసమునకు విఠరో 
ధమునకును భయపడకుండు. వారి కుటిలనుండి మిమ్ము రశ్షీంచి విజయకు. 

నొసంగుటకు మాకు ేను౯కే చాలును. ఆతడు సగ మును వినును. సర్వము. 

- నెబుంగుచున్నా(డు. 188. యూదులు _క్రేస్తవులునుచేవుని వాక్యములను తిర 
స్క-రించి .ఇస్తామ్లో చేరకపోయిరి,' మా యొడ్డ రంగున్నది. మానల్యానుల 
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వద్ద అట్టి రంగు లేదని ి)న్తవులు డంబములాడసెాగిరి. చే ఏస్తవులు ఒక్ పసుపు 
రంగుచేసీ యుంచిరి. బిడ్లపుట్టిన లేక ఎవండైన ఇతరమతస్థుండు ౩ )స్తవనముతేయు 
అవలంబించిన, వానిని ఆరంగులో ముంచి పవిత్రమైన కై9స్కవుండాయెనని 
చెప్పువాడుక వారికీగలదు, చానికింగాను మసల్మానులతో $£ ముస్టీములా రా! 
మేము దేవుని సత్యమైన మతమగు ఇస్లామ్లో చేరి యారంగును (ఆత్మ 
శుద్ధిని) స్వీకరించి పవ్మితులమైతిమి. "బేవ్రడొనంగిన రంగుకన్న చేటు రంగులు 
(నెష్టమైనవా! కావు, మణి మేము ేవునిక విధేయులమై ఆతని నే పూజించు 
చున్నారము. అని పలుకుండని బోధింపంబడియు. 

89, ము _ 28 ము. లకీ శా _ జా ' నా 1839 ఖుల్ అతు-హిజ్ఞూ-ననా-ఫిల్లాహి-వవుువ- అబ్బునా - వఅిబ్బు 
& రిల జాని 

కుమ్స్-వలనా-అఅ - మాలునా-వ-లకుమ్-అఅ - మా-లుకువ్-వ-నహొంను-లహూ 

ముఖ్ లినూన్. 140. అమ్ -తఖూ-లూ న-ఇన్న -ఐబ్ -ాహీమావల్తస్-మా-ఈల- 

వల్వస్-పోఖ-వయల్. ఖాంబ-వల్ -అన్-బాతకానూ-హూదన్ -క్లా _ నసాజా- 

ఖుల్ -అ-అన్ -తుమ్ -అలాలము-అ-మిల్లా వ్యూ-వమన్' అజ్ -లము=-మిమ్మన్, _కతమ- 

హవహోాతీదన్ “్రన్-ద పూ-మినలాపా-వ-మ ల్లావూ-బి-గా ఫీలిన్ "అమ్మా-తల్ 

వలూన్ ,141, తిల్ కడ మ్మతున్-ఖద్-ఖలత్ -లహా-మా_కసబ ల్ -వ-లకుమ్-మా 

కసబ్-తుమ్-వలా-తుస్"అలూనెఅమ్మా-కానూ-టవాల్ మలూన్.. 
189. ఏమి మారు మాతో చేన్రుని విషయము వాదిచుచున్నా రా ! 

మతి ఆతేండు మాకును (ప్రభువు. మాకును (పభువు. మాకర్శములు మాకును, 
మోికర్మములు మాకును, మణీ మేము "దేవుని వారలము మా(తమే. అని ఓమవా 
మృదు ! పలకుము. 140. ఏమి మీరు, బ్ర బాహీమును, ఇస్మ్మాయరాలున్సు ఇస్ 
పహోఖును, యాఖూబును, ఆతని పుత్రులను యూదులుగా తేక నసా నీలుగా 
నుండిరి. అని పలుకుచున్నారా ? మిరు ఎక్కువ ెలిసినవారా? తేక 
"దివుండా ? చెవునివద్దనుండి బుజువు ఆయిన సాత్యుయను దాంచినవానికన్న 
ఎక్కువ దుర్యార్షుంకు ఎవండున్నాయశు? వలి మోరుశేయు దానినుండి “దేవుండు 
అజా గ్ర త్తగాలేండు. 141. ఆజనులు గడచిపోయిరి. వారు చేసీనది వారికొఆ కే, 
మోరు చేసినది మోకొలుే, వారు చేయుచున్న దానిగూర్చి మిరు పిళ్నిం 
పంబడరు, 

వ్యా॥ 189. విగహో రాధకలును అనిశ్వాసులును ముసల్మానులలో 
"దెవుని వకత్వము (తౌహీదు) గూర్చియు ేనుని యాజలను అనురించు విష 
యముఖను గూర్చియు వాదించుచుండిరి, దానిని రద్దుచేయుట టే “దేవుడ 
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అందజికిని (ప్రభువును పోషకండును, మేము చేయుకర్శల ఫలితము మాకు 
లఖైంచును, ఓ విగహారాధకులారా ! మారు చజేయుకర్శల ఫలితము మీరు 
అనుభవింతురు. మసల్మానులమైన మేము ఏకార్యము చేసినను చేవునికొలేకే 
చేయుదుము, ఎట్టి వ్యత్యస్మయులును చేయము. మేము భాక్తిపూర్వకముగా 
దేనున్లినే సేవితుము”” అని పలుకుట క్రై జేవుని సెలవయ్యొను. 140, యూదు 
లును వై న్తవులును ఇ(బాహీము మొదలైన (పవక్తలు యూదులుగాను 
ఎీ_.)_స్తవులుగానుండి రని చెప్పుచుండిరి. ఈ వాక్యమయ లలో అది రద్దుచేయంబడి 
నది. "దేవునికి సర్వము తెలియును, మారు ఆతనికంకు ఎక్కువ తెలిసినవారు 
కారు. ఇ(బాహీము మొదలగు ప్రవక్తలు జేవుని మతేమగు ఇస్తైోము ననుస 
రిం చుచుండిరి. యూదమతము గాన్ని క _స్తవమతేముగాని అవలం వించి. యుండ 

లేదు, ఇవి అన్నియు వారి వీదప ఏర్పడినవి. కావున ఇ(బౌహీము మొదలగు 
ప్రవక్తలు యూదులును కై) స్తవులును కానేరరు, అనియు తౌరాతు ఇస్టీలు 
లోనున్న వాక్యముల ననుసరించి మువామ్మదు డేనుని (ప్రవక్త అని చెలిసీయు 

సాత్యమియ్యక దానిని దాంచువానికన్న నెక్కుువ దు ర్యార్తుడు ఎవండున్నా (డు? 

ఎవడును లేడు. దేవునికి సర్వము దెలియును. మొ నవులు చేయుకర్మలనుండి 

అజా(గత్తగాంలేండు, కర్ణృములనుబట్ట శిక్షవిధిం చును. అని మందలింపంబడియె. 

14]. యూదులును చె) న్వవులు మొదలై నవారును తమతమ పెద్దలు తమ్ము 
రశ్షి౦తురు అని గర్వంచి సత్క్కార్యములు అక్కఅిలేవు అని మోనపోయి 
యుండిరి. అట్లు మోసపోకుండు ఎవరు చేసిన పాపపుణ్యములు వారే అనుభ 
'వింతురు. తల్లిదం డులుచేసీన వాపపుణ్యముల ఫలితమువారి బిడ్డలు అనుభావిం 

పరు; అటులే బిడ్డలుగావించిన మంచి చెబ్బరల ఫలితము వారి 'వెద్దలు అనుభ విం 
పరు, అని బాగుగా బోధపడుట కై మరల హాచ్చరింషం బడియె, 

_. లెండవ కాండవం' ్ 
142 సాయఖూ-లుస్ -నుఫ-హో ఉ-మిన న్-నా సామూ-వలా-హుమ్ా-అన్ - 

ఖిబ్ -ల తీపి "ముల్-లతీ-కానూ-అతె హో-ఖుల్-లిలాహిల్-మమ్-రిఖు-వల్ -మగ్ 
రిబూయప్టీ-మన్ -యహాజఉా9లా-నీరాతిమముస్తఖీమ్, 148. వళజాలిక.జ- 
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'అల్నాకుమ్ "ఉమ్ముతన్-వసతల్ -లితకూనూ-షుపహా-దాఆ-ఆలన్నా సీ"వయ కూన 

ర్ రసూలు'అతై వమ-ాషహీదన్వమా-జఆల్-నల్ ఇబొ_-లతల్-లతీ-కన అల 

హో-ఇల్లా-లినల-లమ-మన్ -యత్ -త బి-ఢ ర్ -ర సూల-మిమ్మన్ "యోన్-ఖిలిబు - ఆ 

_లొం-అఖిటై.-పా-వ ఖ్ -కానల్ -లకబీ-రతున్ -ఇ ల - అలల్ల-బీ న-హాదల్లాప్సూ-వ 
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నూ-కానలాహూ-లి యుజీఅ-ఈ మా-నకుమ్' -ద్రి న్నల్లా-హ-పిన్నా సి-లర-డాఫుర్ - 

142. అఇంకమిద మాథఢజనుల్కు ముందున్న తేమ ఖిభానుండి ముసల్నా 

నులన్సుు ఏదిమరలిం చెనని చెప్పుదురు. తూర్పు పడమరదికుగ(_లు "లేవునివే ఆత 

(డు తాను కోరినవారికీ సన్మార్షమయు చూపును అని ఓ మువామ్మదు!ప పలుకుము , 

14. మజీయు నిటులే మిరు జనులకు సాతులగుటకునుు పదక మొ 

కు సాకి గానుండుటకును మిమ్ము మధ్య నంఘముగాల బేనీతిమి. మతియు, 

ఎవరు, (పవ క్తను అనునరింతురో, ఎవరు అను. రింపక తిరిగిపోవుదురో అనునది 
పరీక్షించుటకు నీవు ఆనుసగించుచుండిన ఖిబాను మౌర్చికిమి, నిశ్చయముగా 

నిది భారమైనది. కాని "జేన్చండు సన్నార్లము' చూవినవారికిది భారముకా లేదు. 
' మణీ "దేవుండు మీ విశ్వాసమును వృథాచేయునట్టి వాండునాండు. నిశ్చయము 
గా "దేవుండు జనులవై కనికరముగల వాండును, అన్మ్నుగపాము గలవాండును. 

వాన్టి! 142. నమాజు ప్రార్థనలలో పదికుు...నకకయ ఖముచేయు దురో ఆవై 

పును ఖిబ్దాఅనుదురు, కాబామసీదు ఖిబ్లా గా నియమింపబడక ఫూర్వము ము 

సల్మానులు తై "జబ తుల్, ముఖద్దన్ ఉండు ' దిక్కు. నకు ముఖముచేసి నమాజు సలు 

పుచుండిరి. ఇసా 9యాలియుల ప్రవక్త లందటు బై తుల్ ముఖద్దస్ దివ్క-న. 
కు ముఖముబేనీ పార్టనలు సలుపుచుండిరి, హజల్ ఇబాహీము, ఇస్తా 
యీల్సు (పవ కలకు కాబామసీదు ఖిబ్లాగానుంజెను. హజ్రత్ ముహమ్మదు 

వారుకూడ కాబామసీదు ఖిబ్లాగానుండవ లెనని కోరుచుండిరి, దేవుండు ఈ వా 
-కష్టములలో ఖిభాను. మార్చుటలో నంభవించు విషయములను ముందుగానేదె 
లుపుచున్నాండు. మూఢు లెన యూదులును, విగపో రాధకులును వంచకులును 

ముసల్మానుల ఖిబ్లా ఎందుకు మాణి నది. సిరికి మతములో స్థిరమయులేదు. "కాం 

బోలు ఆను నంజేహాములు జ సుట్రింతురు. కావున దానికీ జవామీకూడ . నిందులె 

లుపంబడినది, పృ క్వేక మైన ఒక "దిక్కులో ఏమియు మహిమలేదు, అన్నిదిక్కు ' 

లుదెవుని వే. ఆతండు ఏదిక్కు.ను ఖీ బ్రి గా నియమించునో' భక్కులు "దేవుని సె 

లవుననుసగించి ఆదిక్కునకు ముఖ ముచేసీ (ప్రార్ధనలు (నమాజు నలుపవలెను. 

దాని రహాన్యమ నెవరు ఎటుంగగలరు. "జీవుండు తాను ఇష్టపడిన వారికి సరి 
యెన ధర్మ మార్షము చూపును. ముందుగానే రాంబోవు వష నయము, బోధింపం 

బడుటచే మున సలాగినులకు విరోధుల సందేపాముల వలన నష్టము గలుగక మ 

రింత విశ్వాసము బిలెపడొను. ఒక మతేమయు ననుసరించువారు పా9ర్ధనలలో 2కే 

దిక్కు.న ముఖుముచేసీ నిలుచటలో వాయందు ఐకమత్యము కుదురును, ఐకమ 

తము సమ స్తవిజయములకు మూలాభారము, 
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వాన్ట॥ 148. ఎట్లు కాళ్తామపీదును మీొకొలుకు సర్వ(శేష్ట మైన భఖిన్లాగా 

నియమించి మాకు సన్నార్లమయ చూకితిమో అటులే మారు మోన సత్పవర ము 

వలన వాచ్చుగస్తలుశేనీవారలై. జనులకు సాఠులగుటకుగాను మిమ్ము మధి 

నులుగాC చేసి తిమి. మతి మిమ్ముగూర్చి ముహమ్మదు పివక్త సాష్యుమి 

చ్చును. ధర్మమునందు హెచ్చు తేగ్దులు లేకుండ నుండునదియే ఉత్తమమా 

అస్తామునకు ముందున్న మతేస్ట్రలు. కొందటు ఆత్మశుద్ధిని వదలి జేహా సఖ్య 

మనే పోవీించుకొనుచు పశు ప్రాయులై. యుండిరి, అట్టివారు యూదులు 

మొదత నవారు. మళీ కొందలు చేవామును హీంసీంచుచు అనేక కాధలుపడీి 

నంసారమును వదలి అడవులలో నే వసించి ఆత్మనుగూర్చి కృపి.సలుపుచుండిరి, 

ఈశరెండుమార్లములకు వధన్ది ఇవామును; పరమును "దేపామును ఆత్మను, పొ 

టించువారు ్రష్టులు. బ్రట్లిది ఇస్లామ్ బోధించుమార్లము, దీని ననుసరించియే 

ముసల్మానులను మధ్థవ మై దున మతముగలవారినిగా 'నియమించెనని "దేవుండు 

ఇలవిచ్చెను., వాజత్ ముహమ్మదువారు ముసలాానులకు మార్షదర్శకులు గా. 

వున వారు ఉత్తమోత్తములు. తీర్పుదినమునందు కూడ నూహు' మొదలైన (ప 

వక్తల మతస్థులు, వారు మాకు బోధించలేదని చేవుని స సమ్ముఖమున వారిని 

. తిరస్క_రింతురు, అపుడు ముసల్మానులు [ప్రవక్తల పక్షమున వారు మళఠపిచా 

రము చేసీ నట్లు సాత్ష్యమిత్తురు. మహమ్మదు పవక వారు ముస సల్మానులిచ్చిన 

సామ్యము వాస్తవము అని సాత్యుమిత్తురు. ఈవిషయము "దేవుని (గంథమగు: 

ఖురానెష రీఫ్రవలన "దెలిసి నదని ముసల్మానులు పలుకుదురు. హజత్ ఇటా 

హీము [పవక కాలమునుండి యు, కాబామనీబే  ఖిశ్లా గానుంజెను. అటులే స్టీర 

ముగా ఎప్పటికిని ముసల్మానులకు ఖిల్లా కాబామపీదే' కాని కొన్ని నెలలవతక 

El తుల్ ము ఖద్దస్ ఖభ్రా గా నియమింపంబ జెను. దానికి కారణము "దేవుండు. 

ఈ వాకన్టము లలో తెలుపుచున్నాండు. ఇది ఒక పరీక్షగా నుంజెను, స్థిరబుద్ధి 

విశా(సముగల భక్తు లు కనుని రజ ఎట్టుండునో అట్లు నడువవలెనని ప్రవక్త సు 

అనుసరదించిది. కాని కొందటు వంకలు తము అవిశ్వాస రోగమువే సలెదేవా 

ములు గలిగి సన్మార్దమునుండి "వెనుకటి మరలిపోయిరి. వంచకులు, భక్తులతో 

కలసీమెలసీ యుండిరి. ఈ పరీక్షవలన వంచకులును భకులును వేటుపడిరి. ఈ 

విషయము "దేవునికి ముందుగానే లెలినినను లోకములో (ప్రజలకు ఎవరు భక్తులు, 

ఎవరు వంచకులు అనువిషయము తేటపడుటకు మొదటి ఖిస్లా మార్చ జెను.. 

ఇట్టి మార్చు సామా న్యముగా (ప్రజలకు కష్టము గాందోంయను. "కాని దీని రపా 

సస్టములు చెలిసీ సన్మార్లమందు స్థ నిరముగా నున్న వారికి నెట్టకష్టముగాని భార 

ముగాని తోంచదు, దేవశాజ్ఞ నుశీరసావహిం చుట యే వారి ధరమ. మై ఇ తుల్ 
ముఖద్దసు ,వెపున విశ్వాసపూర్వకముగా సలివిన .నమాజులునుు ఈ మార్చు, 

న నా త అం) 
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నందు గలిగిన విశ్వానము వృథాపోదు. దానిఫలితము "దేవుని సమ్ముఖమున 

మోకు లభించునని "దేవుండు ముసల్మానులకు సెలవిచ్చుచున్నాండు. అను గవా 

మును కనికరమును దయయును గల చేవుండు మా వి? ్ యసమును, వృథా చేయడు, 

అని అఖరువాక్యయువలన నూచింపంబిడియి. 

144, ఫుట్ -న రా-తే-ఖుల్లుబెవజ్ మీకా ఫీస్, -సమాళ-ఫల నువల్హీ-యన్నక 

ఖబ్ -లతన్- తరొ-జానశ-ఫ 'వలి-వజ్ - హాక_ప త్ -రల్. -మన్-బిదిల్ హారామి- 

వ హైను-మా- కన్తుమ్-ఫవల్లూ -వుజా-హాకుమ్-పల్ రహూ-వ-ఇన్నల్లబీ న-ఊ 

తుల్. తాబ “లయల లమూన-అన్న వాల్ “హఖ్ఖూమిర్ -అబ్బిపామ్- వ- ము 

లావు బిగాఫి లిన్-అ మ్మా-యల అమ లూన్, 

144, నిశ్చయ గా మాటిమాటికి ఆకాశము -వెప్పున నీను ముఖము నెత్తు 

టను మేము చూచుచున్నా ము, కావున నీవుసంతనము నొందునట్టి ఖిబ్లా వెపు 
నకు నిన్ను త్రిప్తూాదుము. నీవ మస్ బి బెహా రామ్ దిక్కునకు నీముఖము చేయు 

ము. మఆి మారు ఎచ్చటనుండినను దాని వైపున శే వరాముఖ ములను (తిప్పుండు, 

మణి (గంథయలుగలవారు అది తమ దేవుని వడద్దనుండివచ్చిన సత్యము అని 

యొజుంగుదురు. మజీయు "దేవుండు వారుచే యు కర్ణలనుండి అశా(గ త్ర తగలేంయడు. 

వ్యా! 144. వాజ్రిత్. ముహమ్ముదు సె సె గంబరుల వారు హజ్బత్ ఇచా) 

పాము ననుసరించువాకు, ఇబాసాము ప్రవ క్షగారి ఖిబ్లా కాబానునసీదు, దీని 

బట్టి హ(జత్ ముహమ్మదు రసూలువారును తమ ఖిబ్లా. కాబామనీదు వర్పడ 

వలెనని కోరుచు దేవుని "సెలవుకై చేవునిదూత ఆకాశమునుండి ఉ త్తరును 
"దెచ్చు నేమో అని దానితట్టు ముఖమునె త్తి మాటిమాటికి చూచుచుండిరి. 

"దేవుండు ఈ విషయమునే తెలియంజేయుచు సంతసము గలిగించునట్ట ఖుబ్లా 
చెపునకు ముఖముచేయునట్లు సెలవు నొనంగుదునని చెప్పి మస్ బిబెపహా రామ్ 
(కా బామనీదు) వైపునకు నమాజులలో ముఖము (తిప్పునట్లు సెలవు నొనంగిను, 
ఇట్లు ఎచ్చటనుండినను అందజు ముసల్యానులు తమతమ (ప్రార్థనలలో కాబా 

మీదు దిక్కునకు ముఖము చేయవలను, కావభౌమసీదును మన్ సబిాబె వారామ్ 

అనుదురు, హారావబొ అనగా ని పి.ద్ధము, మసీదు సరిహద్దులలో యుద్ధమా డుట, 

వేయటాడుట్క చెట్టు గడ్తకోయుట మొద నవి నిమేధింపంబడినవి. (గ్రంథము 

గలవారు యూదులు, చ నె ఏ) స్తభులు, వీరినే ఆ అహొలికితాబ్ు' అనుదురు, వీరు ఖు 

మార్చును గూర్చి వాదులొడుదురు, కాని ఆరు (పవ శ్రయగు ముహమ్ముదు 

వారి ఖీబ్ర” కొన్ని దినములు మై తుల్ ముఖగ్ధనుగా నుండును. విదప సరము గౌ 

కాభామసీదు ఖిబ్టాగా నియమింపంబడును అను విషయము వారికి తెలీయను, 
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ఇట్లు సంభ వించునని వారి (గంథములలో (పవక్తలు (ప్రకటంచియున్నారు. వా 

రిక్ నిది వాస్తవమని తెలిసీయు అసూయచే ముసల్మానులతో వాదులాడు 

దురు, కావున వారి పలుకులను లెక్క. పెట్టకుండు. వారి కర్మలను "దేవుండు ఎలు 

"గను, ఆకర్మల ఫలితము వారికి నొనంగును. 

145, వల-ఖిన్ "అలై. -తల్ల.జీన. ఊతుల్ -కి తౌబ-బి-కు లి-ఆయ 'తిన్-మా- 

తబిఊూ-ఖబ్-లతక-వమా-అన్ త-బితా- విఇనఖిబా-లత వుమ్” “వమా. వకవ 
ది లీ 

మ్ మ్-బి తా-వీఇన్-ఖబ్ -లత-బలా-జీన్ -వల" ఇనితే తబల తే-అహ్వో అహుమ్-మిమ్ - 

బల -ది-మా జా-అక-మినల్ ల్ని 'ృన్నక-ఇజ్్లల “లమినజ్ జా లిమిన్. 

145. మణీయు నీవు సకలసూచనలను గంథముగలవారి యొద్దకు. 

చెచ్చినను నీ ఖిబ్లాను వారు అనుసరింపరు. మణి నీవును వారి ఖిబ్లాను అనుస 

రింపంజాలనవు, నలి వారిలో నొకరి ఖిభ్లా నొకరు అనుసరింపరుు మణియు 

నీకు జానమువచ్చిన వీదపను నీవు వారి కోరికలను అనుసరించిన చో నిశ్చయ 

ముగ నీవును, అన్యాయము చే యువారిలో చేరిన వాండవగుదువు, 

వ్యా॥ 15. యూదులును చ) స్తనులును సన్మార్లమవలంబించిన బాగు 

' గానుండునని హజ్రత్ రసూలువారు, బ్రష్టపడు చుండిరి, 'దానింగూర్చి 'జీవుండు, 

ళన (పవక. నీ వన్ని సూచనలు వారికీ "కచ్చియిచ్చినను పారు తమ "ద్వేషము 

వడలి నీ ఖిఫ్టైయగు కాబామసీదును అనుసరింపరు. నీవు "దేవుని సెలవు (పకా 

రము కాబాొమసీను ఖిభ్లాను వదలి వారి ఖిభ్ణాను అనుసరింపం జా లన్ర, యూదులు 

EDA వులు ఒకరి ఖిబ్లాను ఒకరు ఆశసరింపరు. వారు నేటువేజు ఖబ్లా గలిగి, 

యున్నారు. యూదులు మొదలైన వారు తమ కోర్కెల -వెపునకు నిన్ను మా 

ర్చుటకు యత్నింతురు, కాని సీవట్లు చేయను, అయిన ఒకవేళ్ నీకు "దేవునిచే 
జ్ఞ నములభించిన విదపను వారి తప్పుకోరికలను నీవు అనునరించినచో నీవు అన్నా 

యము చేయు వర్షములో చేరుదువు లో అనెను, ఇందు నకల మ సల్మ్భొాసులకు 

"హెచ్చరిక యున్నది. "దేవుని ధర్మముల నే అనుసరింపవలెను, మానవులు తమ 

ఇష్టైనుసారము గా పోంగూ డదు. 

146, అల్లజీన-అతై -నావు"ముల్ "కీతాబ- యల రిఫ్లూ-నవాూ - కమా " 

యల్ రిస్తూ నళల్నా-అహుమ్-వ- -ఇన్న- ఫకి-ఖ ఖమ్ మిన్-వుమ్_.లయక్-తుమూ 

నల్- పాఖ్ ఖవవుమ్-యల-లమూన్, 147. అల్ -హాఖ్బు-మిర్ -జుబ్బీకఫలా- 
తక్రూ-నన్న_మినల్ మమ్ తరీన్ , 

146, మేమెవరికి [గంథము నొనంగితిమో వారు తవు పుత్రుల నెటు 
_ - య 
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గుర్చింతురో అట్లు ఆయనను గుర్తించుచున్నారు. నిశ్చృయమును వారిలో 
-కొందటు చెలిసియు సత్యమును దాంచుచున్నారు. 147. నీ (ప్రభువు సెలవిచ్చు 

నదియే సత్యము. కావున నీను సందేహీంచు వర్షములో చేరకుము. 

వ్యా 116. చెవునిచే (గంధము పొందినవారలగు యూదులును కస్త 
వులును తమతమ మత (గ్రంథములగు తౌరాతు, ఇస్టలు,(ెబిలు)లో 'రాంబోవు 
ఆఖరు [ప్రవక్తనుగూర్చి ప్రకటింపయిడిన గుర్తులను విషయములను వా(జత్ 
ముహమ్మదు (పవక నారియందు సంపూర్ణము గా నున్నవని గురించి కొందు 
విద్వాంసులు విశ్వసీంచిరి. మట కొందణు 'విశ్వసీంపకపోయిరి. ఎట్టు తమ ప్పుతు 
లను గుర్తించుటలో నంబేవాయండదో అటులే ముహమ్మదు వారు ఆఖరు 
జగల్ (ప్రవక్రోయని గురి ంచటలో సంగేహాయుండదు. అయిన కొందు 
అసూయా "ద్వేషములచే నిజము తెలిసీయయు. నమ్ముకపోయిరి, 147, నిజము 
"దేవుని సందేశము(వహీ)వలన తెలియునది, ఇది దెనునాజ్ఞ, కావున మూఢుల 
సంబేపాములను లెక్క పెట్టకూడదు. ఇందుమసల్తాను భక్తులకు హె చ్చరికగలదు, 

148. వలి కుల్లిన్ -విజ్ -హాతున్ -హువము వల్రీహా-ఫస్-తబి-ఖుల్ కై రా 
తి-ఐన-మా-తకూనూ- యాతి-బిక ములాహు-జమి-అన్ -ఇన్న ల్లావాఅలా-క 

ల.వె-ఇన్ ఖదీర్, 

148. మతి (ప్రతివారికి నొక దిక్కు-న్నది. వారు దాని వెప్టునకు మఖ ము చేయు 
దులు. కావునమారుస త్కౌా_ర్యము లలో మించిపోవ్రండు. మో రెచ్చటనుండినను 

దేవుండు మిమ్ములను చేర్చు ను. నిశ్చయముగా 'బేవ్రండు సర్వమువై శ కీ గలవాండు. 
వ్యా 148, (పతి నుతేమువారును తమతను (ప్రార్థనలలో వపో యుక 

వైపునకు మఖముచేయుదురు. యూదులు ఒక దిక్కునకు (కెస వులు మజొక 
దిక్కునకు ముఖము చేయుదురు. (పొర్గనలో ఏదిక్కు.నకు ముఖమయుచేనీన నేమి? 
అది మతమునకు మూలధర్మముకాదు. ఇర్చివిష యములోవాదులా డుచ్చు మతము 
యొక్క ముఖ్యో ద్దేశములై న సతార్యతులు వదలుట ఉ త మముగాదు, కాన్రున 

ఓమసల్మానులా రా! మారున తా_రక్ట్రములు పుణ్యధర్శములు చేయుటలో ఒకరి 
నొకరు మించిపోవుటకుయత్నింపుండు. ఇదియే (_శెష్టమైనది, ఇదియే యుభయ 
లోకములలో పనికివచ్చునది. మారెచ్చటనుండి వదిక్కునకు ముఖముచేసీ (ఫ్రా 
ర్ధించినను, తీర్పుదినమ (ఖియామతు) నందు -బేశ్రండు మొయందరిని ఒక్కచోట ' 
చేర్చి మామా కర్మల తీర్చు చేయును. ఇట్లు చేయుటకు దేనునికి కో క గలదు, 
ఆతండు సర్వశక్తుండు- 

అలకే a జాడ 

149. వమిన్-మై-ను-ఖర జృ-ఖవల్లి వబ్ -హాకాషత్ -రల్- మస్ బిదిల్- 
10 
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హా రామి-వళఇన్న హ్తూ-లల్ -వాఖ్ఖు-మిర్ - అబ్బిక-వమల్లావాు- _బిగా-ఫీ లిన్-ఆ 
వాన్ a 

మ్మా తలెచులూన్. 150, వమిన్- హూసు-ఖర జ జ-ఫవల్లీ -వజ్వాకష త్ రల్-చ 

క.బీదిల్ *పారామి-వ మైసు-మావన్తుక్. ఫవల్లూ-వుజాహప్మొష క్ రహూం-లి 

అల్లా "చుకూన- లిన్నాసి-అలై పనా-యస్షతున్-ఇక్ ఎల్లజన చమూ. మిన్ న్వామ్ | 

ఫలా-తఖ్ పౌ 'సుమ్ -వఖ్ "హౌనీ-వలి-ఉ తిమ్మ" "నిల్ మళీ" అలై - కమ్-వల-ఆలకు 
మ్-తవొ-తదూన్ . 

119. మళీ నీవు ఎచ్చటనుండి బయలుదేరినను నీముఖము మస్జిదే 

. పారాము దిక్కునకు చేయుము, మజీయునిది నిశ్చయముగా నీీపభువునుండి 

వచ్చిన సత్యము, మణి దేవుండుమారుచేయు కర్మలనుండి అజాగిత గాలేండు, 
. 150, మఆీమారు ఎచ్చటనుండి బయలు దేటేనను మస్ జి దెవారామ్ దిక్కున 
కు ముఖిుముచేయుడు, మజియు మీలో జనులు వాదులాడ కుండుట_కె మీర 
చ్చుట నుండినను దాని వైపునకే మఖిముచేయు(డు, కాని వారిలోని అన్యా 
యవాదులకు జంకకుండు, నాయందు భయభక్కులుగలిగి యుండుండు. మతీ మా 

స నాయన్నుగపామును ఫూ రి చేయుటకును, మీరు సన్న్ధాక్షము పొందుటకు 
చ్ 

ను (ఖిజ్లె” నియమించితిమి), 

వార! 149: 160, ఖభ్లా విషయములో మొట్టమొదటి మార్పు గావున 

పలుమార్లు నొక్కి ఇప్పవలసీయున్నది, అదియును గాక ఎచ్చట నుండినను 

వపురములో నుండినను సర్వకాలములందును కాబా మసీదు(మస్ జిదెహ రామ్) 

దిక్కు-నకు ముఖము చేసీ ప్రార్థనలు సలుపవలెనని ధర్మము విధింపం బిడియ. 
యూదులు మొదలగు జనులు ఈవిషయము వాదులాడకుండుటకు అట్లు చేయ 

వలను. ఎందుకన తే” రాతు (గ ంథములో ఆఖరు (పవక యుక్క. ఖబ్లా బద 

క్ యు పవక ను అనుసరించి కాబామవీదు అగునని యుండెను, కాబామనీ 

దు ఖిభ్రాగా కాకున్నచో యూదులు వాదులాడంగలరు, ఈజనులలో అవిశ్వా 

సులగు ఖురైములు మొదలె నవారు అన్యాయముగా వాదింతురు, వారి నిందల 

కు లెక్క వెట్టక, జంక్క్, -జేవునిశే భయపడవలనని మునల్మానులకు బోధిం 

పంబడి యె, ముసల్మానుల పై "దేవుని యన్నుగహాము పూర్తియగుటకుగానుు, 

వారు ధర్మ నమూర్షము వొందుటకు గాన్కు ముందున్న ఖిబ్లి"మార్చంబడి "కాటా 

మసీదు ఖిబ్లా గా నియంపంబడి యెను, 

ll, గ్ మో- ఆర్ బల సికుమ్-రసూలవ్-_మిన్- కున్ _యతీ లూ? అత 

నుమ _ఆయాతినా.వ-యుజకీ.వమ్-వయురల్లీ- -ముకుముల్-కీ తొబ-వల్-పిక 
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త-వ-యు-లల్లిమకుమ్-మా లవ్ తహానూ- తలలమూన్.. 152, . ఫట్ - కురూనీ- . 
అజ్-వర్-కమ్-వష్కరూ-లీ- -వలా-తక్షా. ఫురూన్, 

151, ఎట్టు మిాలోనుండి మా సూచన (వాక్యములు మా యెదుట 
చదువు నట్టియ" మిమ్ములను పవిత్రులు గాంజేయ నటియు, మోకు (గంథమును 
దాని రవస్యములును నేర్పునట్టియు, మోకుం “జలియని వానిని -సర్వు 

నట్టియు రిక పవక ను మాయొద్దవం బంవీతిమో అటువే చూ యను 

[గ్రహము ఫూర్తి చేసీతిమి. 159. "కానన మిరు నాకు జ వీ చేయుండు, 

నేనును మోకు జ వీ చేయుదును. మలి కృతజ్ఞత చెల్లింపు. కృతథ్నులు . 

కారుండుండు. 

వ్యా॥ 151, 152. దేవుండు హజ్రత్ ముహమ్ముదువారినీ ఖు రెషులవం 
వశములో నే పుట్టించి వారిని (ప్రవక్త గాం జేసీ వారి 'యొద్దకుంబంపి వారిని బోధించి 
ఖురాను (గంధము దాని రహా స్యయులు "జెలివీ (పజలయందున్న దురాచార 

ములను చెడుగుణములను పోగొట్టి సుగ్గణవంతులను గా౭వేనీ పవి(త్రుల గావిం 

చెను. ఇది గొప్పమేలు. ఇటులే ఖీస్టాను మార్చి అన్నుగహము ఫూర్తివే 
యంబజెనని చెప్పంబడియెి, ఇట్టిమేలును మఅవక్క ఎల్లపుడు దేవునికి జ్ఞ పీ 

“i 

' చేసి యతేనిని ధ్యానింపవలెను, 'బట్టుచేసీన దేవుండు తన భక్తులను జి 
యందుంచుక్ న వారిని తన అనుగ్రహముచే సం సంవూర్హులను గాయ జేయును, ఈ 

విషయము ఎంతో గొప్పదిగదా! భక్తులు ఎల్లపుడు డేవుని మేలును మలు 
వక కృతజ్ఞులై యుండవలెను. -దెన్రని మేలును. _మణచుట మహాపాపము, 

1 యా" అయ్యు-హాల్లజీన- ఆమనుస్ -తఈనూ -విస్ -నబొరి-వస్-సలా 
——-l— D0 

తి-ఇన్నల్లాహా-వఆస్ -సాబిరీన్, 154. వలా- -తేఖూలూ-లిమన్-యుఖ్-తలు-కీ" 

నబీ-లిల్లా హీ-అమ్-వాతున్-బల్ -అహ్యా-ఉన్-వలాకిల్-లా తమ్ ఉరూన్, 
158. ఓవిశ్వసించిన వారలా రా! ఓర్పుళలోను, నమాజుతోను సహాయ 

ము కోరుండు. (వాందుండు), నిశ్చయముగా "దేవుండు శ్చీర్పు గల వారితో ను 

న్నాండు,. 154. మణి చేవునిమార్షమందు చంపంబడినవారిని మృతులని చెప్ప 

కుడు, వారు నజీశ్చలుగా నున్నారు. కాని మారు (గహింపంజాలరు, 
వ్యా! 158,154. మానవుడు కష్టమో సుఖమో పొందుచుండును. 

సుఖము పొందినపుడు జేవుని కృతజ్ఞతలు. చెల్పీంపవలెను. కష్టములు గలుగు 
నపుడు, నిరుత్సాపాము శౌందక నిని పాం ర్థించుచు ఓర్పు గలిగి యుండ 
వలెను, (ప్రార్థనవలన ఓర్పువలన కష్టములు ేలేకమైపోవును, సప పానమనునది 
గొప్ప విషయము. నహిాం నువారికీ -జేవుండు తోడుగా నుండును, ధర్మమా ర 
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మందు జీవుని కొకు కష్టములు సహించి దుష్టులచే వధింపంబడు భాక్తులు 
" మృతులుగారు. వారు "దేవుని సన్నిధానమున సజీవులుగా నున్నారు, ఈ విష 
యము ప్రజలకు గోచరింపదు, ధర్ణమార్లమందు వధింపంబడిన వారిని షహీదు 
లు అనుదురు, ఇది గొప్ప పదవి, 

అవల 

155. వలానజా-లూవన్న -వమ్-బి మై ఇమ్మినల్-ఖా ఫి-వల్-జూఇవనఖొ- 
సిమ్ -మినల్ -అమవాలివల్ "అన్ ఫుని -వస్-సమురా తివబక్-పరిస్-సాబిరీన్ . 

156, అల్రజేనజా- అసాబత్- హుమ్-ముసీబతున్- భాలూ-ఇన్నా-లిల్లాహి- వ 

బ్రన్నా-ఇ లైహి-రాజి- ఊన్, 157. ఉలా-ఇక- అశె-హామ్-సలవా" తుమ్- మిర్- 

అబ్బిహిమ్-వరస్యాతున్-వ-ఉలా- _బ్రక-హుము ల్ -మువా-తదూన్ . 

155. మణశీయు నిశ్చయముగా కొద్ది భయముతొను, ఆంకటితోను, 
ధన, (పాణఫలములత ను, మిమ్ము పరీక్షింతుము. 156. మణ్ ఆపద 

కలుగునవుడు మేము దేవుని వారలమే.తుదకు ఆతని యొద్దశే స్తాన్టనారల మే, 
అని చెప్పుచు సహీంచునట్టి వారికీ సంతోవవా ర ర్ల నిమ్ము. 157. ఇట్ట వారి "ఇ 

ననే వారి ప్రభువునుండి. అనుగ హామును దయయు నున్నవి. సుజీ ప 

సన్నార్టము పొందినవారు, 

వ్యా॥ 155, 156, 157, శ తులవలని భయముచే, ధర మార్షమందు 

ధనము పోవుటచేంగలుగు ఆకటి బాధచే, పాొణధన, ఫలనష్టములచే "భక్తులు 

పరీశ్షింపంబడుదురు. ఆపుడు సర్వమును మేమును 'బేవుని సాత్తులము. సర్వము 
ఆతని బే... తుదకు మేము ఆతనియుగ్గశే మరలుదుముః అని చి త్తశొంతి పొంది 

సహిాం నువారికి చేవునిదయ అనుగ్రహము గలుగును అని సంతోషవార్త ర్త అయ్యి. 

బడినది. ఇట్టి ఓర్చు భ్కిగలవాంె నిజమైనభ క్షులు అని హెచ్చరింపంబిడియె. 
టే 

150, ఇన్నన్-సఫా" వల్-మర్ “వత. మిన్-షఆ- ఇరిల్లాహి-ఫమన్-హాజ్జల్ - 

వాసా జాన్ గ్ర అత జాల 

చై త-అవిఅ-తమరాఫలా-జునాపా- అలైహి అన్-యల్ - తవ్వఫాబిహిమా వమ 

న్ తతవ్వఆ-ఖై రన్-ఫ ఇన్నల్లాహా-పాకిరున్-అలీమ్. 
158. నిశ్చయము గా, సఫా, నుర్వాయందు జీవుని సూచన (గుర్తు) 

లున్నవి, కానన ఎవరు కాచావ సీదు (డేవునిగృహమయు) యాతచేయుదురో 
లేక ఉమాచేయుదురో వారు ఈ “రెటిమధ్య (ప్రదక్షిణించినచో వారికెట్లి 

దోషముబేదు. . మజువ(డు తననంతోషముతో సత్కా-ర్యము చేయునో 
డేవుండు వాని ఫలితము నొసుగువాండును నర్వజ్ఞుండును. 

వ్యా॥ 1568. సఫా మర్యా అను కొండనూ, మకా. పురమునందు కాబా 
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శక్ దునవ సమాపముననున్న వి, పూర్వమునుండి కాచాయ్మాత(హాజ్) యును 

మాని దర్శనమును (ఉమా) చేయువారు ఆ రెంటిమధ్య (పదశ్నీ ణిం చు చుండిరి. 

ఇప్పుడు ముసల్యానులు కూడ అట్లు చేయవతెను, అుదు వోషములేదూ అవి 

"జేన్రని సూచనలు. అచ్చట భక్రివూర్వకముగ (పదక్ని ణింపవలెను, మతువరు 

" మ్వైచ్చగా సత్కార్యములు చేయుదురో వారికి వాని ఫలితమిచ్చును. బేవు 

ముకి సర్వము చెలియును. 

159, ఇన్నల్ల-జీనాయక్ -తు-నూ నామా-అన్-జల్నా -మినల్ - బయిన్టనాతి" 

ఆట్ -వాు దా-మిమ్-బలదామా-బయన్లన్నా-ము-లిన్నా సి-ఫిల్-! తాబిఉలా- ఇక- 

యల్ _ఆను-హుముల్-లావు-వయల్ _అను-ముముల్-లాఇానూన్, 160.ఇల్- 
అ ——2 ఐవి శా లాటీ 

లు ల్లజీ నాతాబూ-వ-అస్ -లహూ-వాబయ్యనూ-ఫఉలా -ఇగాఅతూబు-అలై హిమ్" 

౩3-లఅన ల్-తవ్వాబుర్-రహీమ్. 161. ఇన్నల్ల -జీన-కఫరూ-వమాతూ-వహుమ్- 
 హప్ఫారున్-ఉలా ఇక-అళై-హిమ్-లలనతుల్లాహి-వల్-మలా-బక తివన్నా సీ" అ 

౭5 -మ-ఈన్,. 162. ఖాలి-దీన-ఫీ హో-లా యు-ఖఫ్-ఫఫు-అన్హుముల్-అజాబు- 

జ లాహాుమ్"యున్-జరూన్. 
159. నిశ్చయముగా నెవరు, మేము పంవిన స్పష్టమైన నూచనలను 

డర్మములను, (పజలకొలికు (గంథములో స్పష్టపలు చిన విదపను, దాంచుచుం 

౭మరో వారిని చేవుడును శపించును. అండటును శవపించు చున్నారు. 160.కాని 
ఎవరు క్షమాపణ వేండి తమ కర్నలను దిద్దకొని సత్యమును చెల్పడించిరో నేను 

ఇాగని క్షమించుచున్నాను, మణి నను వమించువాండను,ు దయగలవాయను. 

1 61. నిశ్చయముగా 'సవరు అవిశ్వానునై ఆ యవిశ్వౌాసములో నే మృతినొం 

డురతో వారిపె దేవుని యొక్కయు, దేవదూతల యొక్కయు, నర్యమానవుల 
"ఈయొక్క-యు శాపమున్నది. 162. వారు ఆ నాపముననుభవించుచు చిరకాల 

శయుండుదురు. వారికి నరకబాధ త్టింపంబడదు మణ వారికీ విరామము లభీంపదు. 

వ్యా! 159: 162 "దేవుడు తౌరాతు గ్రంథములో ముహమ్మదు (పవ 

కను గూర్చి స్పష్టమైన సూచనలు (ప్రకటించి యుండాను, వానిని యూదులు 

జాంచిరి. సత్యము దాంచుట వలన ఘోరపాతేకము లభించును. అట్టివారు 

శాపమునకు అర్హులు, చెవుంజే గాక జీవులను ఆటిపాపులను నవింతురు, లేకు 

న్న వారి పాపఫలితముగ అందలికిని చాధ గలుగును, ఇట్టున్నప్పటికీని ఎవరు 

తమ పాపములకు పశ్చాత్తాపపడి దేవుని క్షమాపణ కోరుదురో వారు "దేవునిచే 

తయమింపంబడి "దేవుని దయకు పా(తులగుదురు, ఎందుకన దేవుండు త్షమించువాం 
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డును దయగలవాండును, అట్లు క్షమాపణ కోరక ఎవరు సత్యమును చాంచి 
"దేవుని తిరస్కరించి అవిశ్వాసస్థితిలో నే మృతి నొందుదురో వారు దేవుని 
శాపమునకు అర్హ్హులె నరక నివానులగుదురు. ఆ నరకబాధ తగదు, ఎట్టి విరా 

వామును వారికీ లభింపదు, 

168. వారఇలాహుకుమ్-బ్రలాహూున్ “వొహిాదున్ -లా-ఇలావా "బ్రిల్లాహాు | 

వర్ రహ్మానుర్ రహీమ్. 

168. మతి మా ఫూజ్యండగు దేవుండు ఖక్కంజేను. ఆతండు దప్ప 
వేటు ేవుంయులేంయ. ఆతండు అమితదయగలవాండును, వ్రేమించువాండును. 

వాస్టి! 168, ఇందు జేనుని వకత్వము చెప్పంబ డెను. ఇశముందు వాక్య 
ములలో దేవుని వకత్వమును రుజువుపణచునట్రి సూ చ నలు 'తెలుపంబడుచున్నవి, 

164. ఇన్న-ఖీఖల్ -ఖస్ సమా-వాతి-వల్-ఆర్-జావఖ్-తిలాఫిల్ -లై 

లి-వన్-నహోరి-వల్ ఫుల్ కిల తీ'తజ్రీ-ఫిల్ -బపారి బిమాయన్-ఫడఉన్నాన - 
ర బాలల 

వమా-అన్ -జలల్లావ -మినస్ -నమా ఇఐ-మిమ్ "మా ఇన్-ఫ-ఆఅవాయా-బిహిల్ - అ ' 
* డా న అలక 

ర్ జాబలఅ-దామా తివ+-వ-బస్స-ఫీహో-మిన్ -కల్లి-దాబ్బ లిన్ -వతస్- ఫిర్ - రియా 
అయిన వానో 

హీ-వస్ సహోబిల్ -ముసఖ్ ఖరి-కై నస్-సమాఖ-వల్ -అర్ జి-లఆయా-తిల్ - 
అాశాత్ దై ది . 

లిఫా-మిన్_యలఖలూన్. 
164 నిశృయముగా ఆకాశమును భూమిని సృష్టించు టయందున్సు రా 

(శ్రొంబవళ్లు మాణుటయందునుు (ప్రజలకు నుపయోగకరములై న వానిని దీసి 
కొనిపోవు ఓడలయందును దేవుండు ఆకాశమునుండి నీళ్లను కురియించి నిర్టివ 
మైన భూమికి నీల్లీచే పొగోణమిచ్చి యందు సర్వజంతువులను వ్యాపింపంజేయు 
టయందును వాయువుల మార్పునందునుు ఆకాథము భూమి మధ్య "దేవునికి 
ఆధీనమైయుండు మేఘములయందును, బుద్ధి మంతులప సూచనలున్న వి, 

వ్యా! 164. ఈ వాక్యయలలో బేవుని వకత్వమును ఆతని కరుణయును 
సూచించు శకి, సూచనలు (గహీంచు బుద్ధిమంతులకున్న వి. ఆకాశ సృష్టి 
యందు యోచించిన లంత పెద్ద ఆకాశము నందలి సూర్య చం[చాదులు ఎట్టి 
యాధారము లేకుండ నిలుచుటయును వాల వింతయెనదిగడా ? భూమియం 
దలి సముద్రములు, నదులు, కొండలు, చెట్టు. చేమలు, జంతు జాలములు వాని 
అఆపహోారములకు (గాను వనతులును చచ్చి యుండిపోయిన భూమిని వానే (పాణ 
మొసంగి పచ్చగాచేయుటయును యోచింపయగినవి; రాత్రింబవళ్లు గలుగుట 

వాని హెచ్చుతగ్గులు, బుతువుల వాయువుల మార్పులు ఇవన్నియు బుద్ధి? “లు 
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లగు జనులకు దేవుని శక్తిని సూచించు గొప్పనూ చనలు, ఇవన్నియు (గ 
హించి వీనిని ఎలు లోపము లేకుండ నడప్పువాండు ఒక్కండు సర్వశక్తిగల (ప 
భువగు అల్లాః ఉన్నాండని విశ్వనీంపక తప్పుదు, మటి (ప్రజలకు నుప యోగక్రర 
ములైన సామ్మగిని దీసికొని భయంకరమైన సముద్రమును శెనముముగా దాటిం 
చు ఓడలయందును "దేవుని శక్షినూ చనలున్న వి, 

_ 165, వమినన్-నానీ-మన్ -య తృ ఖిజు-మిన్ - దూనిభ్లాహీ-ఆన్టాదన్ -యు 

హిబ్బూ-నహుమ్-కహుబ్బిల్హాహి-వల్ల జీన ఆమనూ-బ్రష్ష ద్దు-హాంబ్బల్- లిల్లాహి “ 

. వలౌ-యరల్లజీన-జలమూ-ఇజ్ యరానల్ “అజా బ అన్నల్- ఘివ్వత" లిల్లాహి? 

జమా-అన్ -వఅన్న ల్లాహా-షదీదుల్ అవాబ్, 

165. మణీ పిజలలోని కొందలు "దేవునికి సాటి కల్పీంచుచు "జీవుని 
(ేమించునట్లు వానిని (పేమించుచున్నారు. మణ్ యు విశ్వానులకు చేవునియం 
చే అధికవేమయున్నది, మరియు దుర్మార్గులు నరక బాధ పొందునపుడు సర 
శక్తి "దేవునికే యున్నదనియు, చేవునిశికు చాలకఠిన మైనదని యు, తెలినీక్రాని 
నచో (అట్లు సాటికల్పింపరు.) 

వ్యా॥ 165. మానవులు సర్వసృష్లి.లో (గెక్టులయ్యు వారిలో కొందు 
తమ అవివేకముచే ేవుని వదలి ఆతనికి సాటిగ నితరులను జేన్సీ ఎట్లు దేవునిని 
మనన్ఫూర్తిగా _వేమింపవలెనో అట్టు (వీమించు చున్నారు. ఇదిచాల అనాస 
యమును, దుర్శ్మార్షయును. వలాభనష్టములు చవేయంజాలని ఇన వంబులనుకొలు 
చుట మానవజాతికి తగినదికాదు, అందుచేతనే విశాంనులును భాక్రులును డేవు 
నినె నమ్మి సాటికల్సింపక ఆతనియందు అధిక మైన(పేమ భక్షి గాలి ఎట్టకష్ట 
ములోను అతనిసహాయముకోరుదురు, ఆతని ఆజలనే. అనునంంతురు. ఖరియే 
భక్కులగు ముసల్మానుల మార్తము, "దేవునికి సాటీకల్పించిన పాపము తృమింపథ 
బడదు, బ్రట్టిదుర్మార్లులన పాపులు వారకి పరలోకమందు గలుగు నరక బాధను 
చూచి వారిని విడివించు దైనము లేక చేవుని కఠిన శిక్షకు లోంబడియుం 
డుఎచూచినచో వారు చేవునికి సాటికల్పింపరు, ఇతర చైవమలను పూబింపరు 
అని చెప్పుంబడియి. 

166. ఇజ్ -తబజ్జ-అల్రబీనత్ -తుబిఊ 'మినల్ "లజీ-నత్ తబఊా-వర-అన్రల్- 

అజాబ-వతఖ త్ర -అత్ -విహొముల్ . -అస్మాబ్ . 167. వఖాలల్లజీ నత్త "బఊా-లౌ అ 

న్న-లనా-కజ్లు-తేన్ -ఫనత బిజ్జల - మిన్ హుమ్ శీమా-తీబజ్ఞడా-మిన్నా -క జా లిక_ 
అండా ఎట 

యురీ-హిముల్లావము-అఅ-మా లవుమావానటు'"త్రిన్ అలై హామ్ -నమాహమ్-ఏ 
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ఖారిజీన-మినన్ "నార్, 

166. అపుడు ఆ నాయకులు తమ్ము ఆనుసంచిన వాని అనహ్యాపడు 

దురు. మణీ నరక బాధనుచూకురు, వారి నర్వ సంబంధములు తెగిపోవును. 

167, అపుడు అనుచరులు మాకు తిరిగి బ్రివాలోకమునకు పోవుట లభించిన -చో 

'మేముకూడ వా రెట్టు మమ్మాగూర్చి అనవ్యాపడిరో అటులేవారిని గూర్చి 

మేము అనహ్యా పచుదుము. దేవుడు ఇట్టు వారి కర్మలను వారికి పశ్చాత్తాప 

కరములు గా "జూవును. (ఇట్టవారికర్మలు వృ థాఅయినట్లు వారికి. జూఫ్రను,) 

మజీవారు నరకాగ్నినుండి ఎప్పటికిని రాజాలరు, 

వ్యా॥ 166, 167. అవిశ్వాసులకు శిక్ష విధింపంబడునపుడు వారు ఎన 

రిని ఆనుసరించి పూజించిరో ఆ చిల్లర "దేవతలు తమ భక్తులకు నెట్టి సహో 

యము చేయలేక వారిని గూర్చి అసవ్యాపడుదురు. అచ్చట వలాటి సంబంధ 

ముండదు, ఎట్టి బంధు త్వము పనికీ రాదు. అవిశ్యాసులై న అనుచరులు తమ 

దుర్లతిని చూచి మాకు ఈ నరకబాధ తొలగి మరల ఇపాలోకమునవ మర 
లు లభించిన ఎంత బాగుగానుండును ! మేము సన్న్మార్లము అవలంబించి 

ఇపుడు మాకు తోడుపడ జాలక వీడిపోయిన చిల్లర దేవతలను నాయకులను 

మేముకాడ వదలునుము. ఆని ఆనంభవమగు కోరిక కోరుదురు. వారు అవి _ 

శ్వాస స్థి సీతితోలబేసిన కర్యలు వృథాఅమి అవి వారికి పశ్చా తాపము గలుగ 

-జేయునప్ అగును, అవిళ₹్వొసులు నరకమునుండి ఎప్పటికిని బయటికి రాంజూల 

రు వారు తిరిగి ఇహలోకమునకుంబోవుట అనం భవము, అని సూచింపంబడి య, 

163. యా- -అయ్యూ-హన్నా సు-కులూ-- మిమ్మా- ఫిల్ - అర్ బి.పాలా- “లన్ 
ny, 

తయ్యి-బన్-వలా- -తల్ - తలిడా. ఖుతువా- -లిష్- మెుతౌని- -కఇృన్న పుూ- లకుమ్- అదు 

వ్వుమ్-ముబీన్. 169. ఇన్న మా-యా-మురు-కుమ్-బిస్ -సూఖఇంఎవల్ -ఫవా-పా ఖం 
అణాల అాారాలి 

వ-అన్ -తఖూలూ--ఆలల్లాపా-మలా-తీఆ-లమూన్ . 

168. ఓ జనులారా ! భూమిలోని వన్తువులలో శత్రు సమ్ముతేములై 

పవితమునైైన వానిని భుజింపుండు. సెతాౌను పాదములను తనునరింపకుండు. 

169. నిశ్చయము శ. అతండు మోకు స్పష్టమైన (వెల్లడి యైన) శత్రువు. అతేడుం 

దుష్కా-ర్యములును అసహ్యాములుశు చేయుటకును. మోకుంచెలియని అనత్య .. 

ములను 'దేశునివై మోపుటకును, మీకు నాజ చేయును. ' 

-_. వ్యా! 168, 169. మానవులు సయేవ స్తువులను భుజింపం గూడదని 

-దేవుండు నిషేధించెన్లో వానిందస్న మిగిలిన శా స్ర్రీయనులై పవిత్రములై. 
హోనికరములు గానివి భుజింపవలెను. స్వయముగా ధర్షమైన వస్తువులను ని"షే 
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ధింపంగూడదు. కొందజు వాలాల్ జంతువులను సైతాను (వేలేపణచే “దేవ 

తల చేరుతో వదలుదురు. ఆట్లు చేయకూడదు. ముద్టారు మొదలై నవి నిమిద్ధ 

ములు. ధర్మమార్లమును అనునరింపవ లెను. “సెతాను పాపకార్యములను,, అస 

హ్యాములను జేయునట్లు (పేేేపించును. వాని ననుసరింపంహాడదు. మతే ధర్మ 

ములలో లేనివి కల్పించునట్ల సైతాను బోధించును. వాని ననుసరించిన "దేవు 

నివై అసత్యముల "మోపీనట్టగును. పిశాచము మానవులకు శత్రువు. ఇది మలు. 

గుగాదు, వాండు కనంబడకున్నను, వాండు మనస్సులలో కల్పించు కలంతలను 

బట్టి వానిని దెలిసికొనవచ్చును, 

170, వ-బ్రజా-ఖ్ల-లహు-ముత్ -త బి ఊ-మా-అన్ -జలల్లాహు- ఖాలూ" 

బిల్ -నత్ -తబిఉ-మా-అల్-ై నా- అలై హి-ఆచా-అనా-అవ-లౌ-కాన-అచా- ఈ 

హుకు-లాయర_భలూన-మెఅన్-వలాయమ్ొ-క- దూన్. 171 వ- నుసలుల్- 

లజీ న-కఫరూ?క మళ-లిల్ -లజీ-యన్-ఇఖు- బీమా-లాయస్ -మడ-ల్రి లా-దుఆ. ఆ 
అణి దార 

న్-వని దా-అన్.సుమ్ముమ-బుక్ -మున్ -ఉమాయున్-ఫవుమ్-లాయలఖలూన్ 
170, వారితో "దేవుండు పంపినడాని ననుసరింపుండు అని ఇెవ్పినచో 

అట్లు ఎన్నటికింగాదు, మేము మాతాత ముత్తాతలుండిన వూర్షము ననునరింతు 

ము, అని చెప్పుదురు. వారి తాతముతాతలకు కొంచెమైన జ్ఞానము లేకున్నను 

వారికీ సన్మార్లయు తెలియకన్నను (అట్టు అనుసరింతురు.) 17]. వులు అవి 

శ్వానుల పోలిక్క విలుపును దప్పమయుద్దియును వినని దానిని పిలుచునట్టి వాని 
న అెనున్నది. వారు చెవిటివారు, మూంగవారు, |గుడ్డ్జివారు, "కావున (గహాంపరు. 

వ్యా! 170, అవిశ్వానులతో "దేన్రంశు పంపిన ధర్మములను అనుసరింప్పుండు 

అని చెప్పినచో మేమటు చేయము, మాతాతముతాతలు నలాగునడచుదుం 
డిరో ఆ ప్రకారము నడచుకొందుము, అని పలుకదురు ఇ్రటు పలుకట సరి 
కాదు. వీరితాత ముత్రాతలకు లౌకిక వ్యపహోర జ్ఞానముండినను, ధర్ణమార్లమ 
సన్మార్షముతెలియదు. వారుచేయు దురాణారముల నెట్టు ఏరు అనుసరింపవ 
చ్చును? ఇది చాల ఆశ్చర్యకరమే. ప్రెప్పటికొందతు ముసల్ళానులు ధర్యవిరు 

దమగు ఆచారములను అనుసరించుచు ల్లీఐి మా తౌతముతాతలునడ దిన ఆవాూా 

కులని పలుకుదురు. ఇది మహోపాతకము, ఖు రానెషరిఫ్టలోసు మవానుదు 

గసూలువారి యుపిదేశమలలో నెట్టుండునో అట్టు నడచుకొనుట సత మేన 
ముసల్మాను భక్తుల కర్తవ్యము. 171. అవిశ్వాసులకు ధర్శు మాక్షము బోధిం 

చుట ఎట్టున్నదో దానిపోలిక చెప్పబడినది. జంతువులను మేపువాండు ేకలు 
ll 
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చేసిపిలుచు శబిముమౌా [తము జంతువులు వినును. దాని అర్థము (గహింపజాలనవు. 

అబుశేబోధవల బోధను అవిశ్వాసులు వినుదురు, కాని చొనిఖావము (గహీంం 

పరు. దానిననుసరింపరు. సత్యము పలుకరు. ఆ అనిశార్రనులు సత్యము విన 
wa లో 

నందున - చెవిటివారు. సత్యమౌార్షము చూడనందున (గుడ్డివ్యారు. సత్యముసలువ 

నందున మూంగవారు. వినుట చూడుట పలుకుట ఆను మూడు కక్రులు వృ 

ఛావేసినందున వారు ఏదియు (గహాంపలేరు. 
అణాల. ॥ అలీ శా 

172. యా-అయ్యు-హాల్లజీన అమ నూ "కులూ "మిన్ -తయ్యి బా తి-మాా 

జ్ మన 

రజఖ్లా--కమ్ వప్.-కురూ-లిల్లా హి--ఇన్ -కు న్తు
 మ్ - జయా మాతే జు బుదూన . 

ms నూ న 
5 క్ క mm 

- ముల్ "మె-తేత-వద్ దమ-వా pS AR” 

వమా-ఉ హీల్ల-బిహీ-లికై. -రిల్లాహా-ఫ-మనిజ్ -తుజ్ఞ-ైై ర-ఇచాగిన్ -వలా-ఆది
స్ - 

| ఫలా-సస్న అవైహా-ఇన్నల్లాహా-గప్రూరుల్ -రహీట్. 

“న. 72. ఓ విశ్వాసులారా! మేము ఒసంగినపవ్నితవస్తువులను భుజింవుండు. 
మతి విఠారు దేవునిభకు లయిన చో ఆతని కృతజ్ఞతలు నలుపుండు,178, ఆ తేండు 

మోకొటకు చచ్చినజంతువులను చనెత్తురును, పందిమాంసమున్సు చేననిదప్ప 

నితరులవేరుతో వీలువలుడిన జంతువును నిషేధించియున్నా డు. మయకువండు 

పాపము చేయక్క అల్నిక్రమింపక సహిఎపరాని స్థితిలోనున్న చో వానికి చెట్టి 

పాపములేదు. నిశ్చంముగ, -దేవుంయ-తమించువాండున్తు (బేమగలవాండును, 

వ్యా! 172, 178. ముందువాకథ్టములలో అవిశ్వాసుల విషయము “నెప్ఫి 

ఇంక భక్తులగు ముసల్మానులు "దేవుండు ఒసంగిన పవ్మిత వ స్యన్రలను భుజించి 

యాతన్ మేలు మజువక కృతజ్ఞత సలుపవలెనని బోధింపంబడియ. ఆ వీదప 

'జేవుంచు తన భ కుల కొజకు ఏ అపవితవన్తువులను తినకూడదు ఆని నినే. 

ధి3చెనో వానిలో కొన్ని వీపరింపంబడినవి. ఒక జంతువు తనంతట పాణము 

విడిచి చచ్చిన అది ముర్తార్ (మైెతా) అనబడును. దాని మాంసము తిన 

కూడదు, ధర్మ్మపకారముగ తినందగిన జంతువును (బిస్మిల్లా) ఉని తినవలెను. 

జచాచేయునపుడు (ప్రవపీంచు నెత్తురునుు పందిమాంసమున్తు తినకూడదు. 

-దేవుని చేరుతోగాక యితరులవేరుతో భక్తితో వదలిన జంతువుల మాంన 
మును బిస్మిల్లాః చేసినను తినకూడదు, "దేవునివేరుతో మొక్కుబడి వేయవలె 

ను, ఆతని వదలి ఇతరుల పేరులో మొక్కుబడి చేయరాదు, -కావలెనన్న ధర్మ 
(వకారముగా -దేవునిపేరుతో జచాచేసీ దాని మాంసము నిరు జీదలకు "నిగ దాని ' 

పుణ్యముకోరిన వారికి. నొసంగవచ్చును. దీనినే ఈసాలవవాబొ (ఫాతిహా) 

అనుదురు. పీర్ వలీ షహీదులవేరుతో జంతువులు విడువరాదు. అది మహో 
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పొతకము ఒకవేళ్ ఆహారము దొరకక ఆకంటిచాధకు సహీంప తేక పాగణన కని 

గలుగునను సందేవాయమున్న చో ప్రాణము -కాపాడుకొనుటకుంగాను ని"నోధిం 

పయడిన వారామ్ వన్నువులు కొద్దిగాతిని పూ ఇయు కాపూశుకొనవలెను, 

హరామ్ తినుటలో హద్దుమోణక పాపమునవం బోకుండనుండవ లను. ఇట్టి 

స్థితిలో హెచ్చుతస్ణలు అయిన చేవ్రండు కమించును. ఇట్టి స్థితిలో వారామ్ 

భుజించిన దోషము లేదు. ఇట్లు ధర్జుము విధించి నెలవునొనంగుట "టీవునికృప. 
కావుననే "దేవుండు క్షమించువాయడును, దయభూపువాండును, 

mer, 0. 

174. వ్రిన్న ల్లబీ-లయక్- తుమూన' మా-అన్-జలల్లావు-మినల్' కీతాబి 
తి = లాల | mn 

వయవన్-తరూన-బిహీ-సమునన్ -ఖలీలన్-ఉలా 'కుకామాాయాకులు*నాఫీ బుభరూ- 

నిహిమ్-ఇల్రన్నార-వ లా-యు క ల్రిము-హుముల్లాను-యామన్ -ఖయామతి' నల. 
గ్ల బలాల లాలో లలాట a 

యుజక్కీ_ హీమ్ వలహుమ్-అజాబ్సున్-అలీమ్, 175. యలా-ఖకొల్ల-జీ-నష్-తేర'. 
చి అ అనాలి లి నా జత 

ఉజ్ -జలా-లత-బిల్ -హుదా-వల్-అజాబి" బిల్ -మగ్-ఫిర తి.ఫమా- ఆస్ "బరా 
లాన్ ణ్ రం ఉం వాట్... ఎలాటి 

హుకొఅలన్ "నార్ 176జా లైక-బి-అన్న -ల్లావా-నజ్ -జలల్ -కీ తాబ-బిళల-పహాఖొ 

ఖి-వ-ఇన్న ల్లజీ-నథ్-తలఫ్రా-ఫిల్ -క తాబి-లఫీ-షిఫా-ఖ-మ్బ ఈద్ . 
174, నిశ్చయము ౫ నెవరు చేవ్చండు సంవీన (గ్రంథమును దాంచుచు, 

దానికి బదులుగ కొంత -వెల పుచ్చుకొనుచున్నాదో వారు తనము పొ క్టీలలతో 
అగ్ని మా(తము నించు చున్నారు (దూర్చు నున్నారు). మణీ సేన్ఫండు వా త్తి 
తీర్ప్చుదినమున మాటలాడండు. మటి వారిని పవి[తులుగాంజయండు. మం 
వారికీ దుంఖకరమైన బాధయున్నది. 175. వాధకే సన్మాక్షమునకు బదులుగదు గా 
గ్హమున్కు మోక్షయ (క్షమాపణ) నకు బదులుగ నరీకఖాధను కొనినవార్లో 
వారికీ నరకయనందు ఎంత సపానము కలదో ! 176. బది “దేనండు సళ మైన 
గంధము పంవీనందు వలనంగలిశెను, మళతీయు (గ్రంథములో భేదా భిపొో 
మ గలిగిన వారు చాల (దూరమైన) “ద్వేసషములో నున్నారు. 
వ్యా! 178, 176 176. తొరాతు గ్రంథములో హజల్ ముహాన్మును 
వ కృనుగూర్చి (పుకోటనలును, థర్మములునుండచాను, యూదులు నిజము 
ఎంపక దానిని దాంచుచు ప్రజల యొద్ద లంచములు 
ఎను దాంయయట యే వమపోఫాతకము. మజ్తి దాని 
సునత యుండిరి. ఆలంచముతో వారి పొట్లలనింఛుట అగ్నిని 

0 «99% J నశ మ మననము, అటులే ఆలంచముల వలని పొపము 
DN ట్ర వుడు తీర్పు దినము (భియామతుసందు 

(ప్రక 

ఫుచ్చుక్ నుచుండిని.నన్య 

థర] ౫4 బందాంది ఆచ 
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(వీమతో సంభావీంపండు, ఇది అన్నిశిత్తలకన్న కఠినమైనది. పుట్టించి వెంచిన 

ప్రభువగు వియు.డు మాటలాడకున్న ఏమి దుర్గతి అగునో యూహింపనల 

విశాదు. మణీ చేవుండు వారిని పవితు9లనుం గా చేయండు. మతీవారికి పీడించు 

సరకబాధయున్నది. ఇట్టవారు ధర్భమార్షమువదలి దానికి బదులు దురా ర్యార్లము 

స్వీకరించినవారు. పావక్షమాసణము వలని మోతరునకు బదులుగ నరకబాపను 

కొనినవారు. బ్రవన్ని యు చూడ వాగికి నరకాగ్ని బాధనహించుటకు నెట్ట డ్స్ వక్ర 

గలదు? ఇదిచాల అశ్చర్యకరము ఎవరును సహింపంజాలరు. కావున ఇస్లామ్ 

మార్షము ననుసరించి దెవుని ? పీ)తివడయుటకు మానవులు యత్నింపవలెను. 

ఈధీర్మమలు సత్యమైన "దేవుని గొంథము "దేవుండు సంపినందు వలన గలిగినవి 

దుష్టులకు శిక్ష గ్రంథము ననుసరించియే గలుగును, "దేవుని (గంథములో అభీ 
పోయ భేదములు గలిగిదానికి వ్యతి రకముగా పోయినవారు చాలదూరమైన 

మహాద్వేషమున పడినవారు. కావున 'జేవుని (గంథమగు ఖురానె షరీఫును 
అనుసరింప వలెను, 

న. 

tlm సల్ -బిజ్ఞ- అన్ తువలూ-వుజూ-హకుమ్-$ ౨ బలల్ -మమ్-6ఖీ-వ 

. ల్మగ్ -రబిచలా-కిన్నల్ -బిజ్ఞి-మన్' -ఆమన-బిల్లాహినల్ -యోమిల్ -ఆఖిరి-వ 

ల్ -మయలా-ఇకతి-వల్-! తాబి-వన్_నభీ-ఈనావ- -అశల్ -మాల-తలా-హున్చిహీ- 
ది మాన్ 

జవిల్-ఖుర్ బౌ-వల్-య తామా-వల్ -మసాకీన-వచ్-నస్ -నబీలి-వస్ స్-సాఇలీ న-వ 

ఫీర్ ఛిఖ్లాబొవఅభామన్-సలాఈావల-కజ్ జకాలే-వల్- మూవ్లూ 'నాబిఆట్టాహి- 

మ-ఇబజాలహాదూ-వ క.సాబిరీన-ఫిల్ -బాసాఇవజ్ -జల్టై 'ఇ-వహీ-నల్-బా ని- 

ఉలా- ఇకల్ల తర సదఖూ-వ-ఉలా- -బ్రక-హుముర్ ముత గ్రఖూన్. 

177. మారు మాముఖములను తూర్పులేక పడమర బె వై పునవం జేయు 
టయే సఠ్కౌ-ర్యముగాదు. కాని ఎవరు చేన్చనియందును, తుది దినమందునుు 
-దేవదూతలయందును, చేవుని గంథమాలందును, (ప్రవక్త లయందును, విశ్వాస 
ముంతురో, ఎవరు ధనమువై (శవమగలిగియు దానిని బరధున్సలకున్ను తల్లిదం 
డ్రులులేనివిక్షలకను, నిటుపేదలకును, తాట సారులకు , యాచకు లకును, బానిసల 
మెడలు విడివించుటకును, ఒసంగుదురో, ఎవరు నమాజుచేయుదురో, ఎవరు 
జకాతు (దానము చేయుదురో వారును తౌమఘుచేనీన వొగ్దానమును వూరి రి 

_ చేయువారును, దారి, (ద్య కష్టములందును, రోగనష ష్షములందును, యుద్ధసమయ 
ములందున్ను టర్చునలవన్ము, సజ్జనులు. వాే సత్యవంతులు, వారేభన* లు, 

వ్యా! 177, ఖిన్తా మాటీపోయినందున వివాదములు రీవమా యెను, 
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ఒకరినొకరునిందిం చుకొన సాగి, దానికింగాను జేవుడు ఒకదిక్కు.నకు ముఖమూ 

చేయుటయే సతౌా,_రకామునుు, పుణ్య కార్యమునుకాదు. అని చేయవలసీన 

సత్కొా-ర్యములు ఈ వాక్యము లలో చరొ నెను, వానిని ఆచరింపవలెను ణి 

ఖరు ముఖ్యధర్మములు, ఖ భా అనునది (ప్రార్థన చేయువాని మనస్సునునిలుపును, 

లోక వ్యవహారములయిందు విముఖుగడే ఒకదిష్కు నకు ముఖముచేసీ (ప్రార్ధననలి 

విన మనస్సుస్థిరనుగును. అంతేకాని ఇదియుకటియే పూర్నియగు మతధథర్శ 

ముగాదు. ముఖ్యధర్శము లు చెక్కు-లున్న బి, వానిని ఆచరించిన ఆత్మశుద్ధి 

గలిగి నుగుణములు అలవడును, అని బోధింపంజబడి యెను, -దేవనియందును పాప 

ప్రుణ్యుమల తీగ్పుకొణకు రానున్న తుదిదినమందున్సు దేవునిదూతేలందును, 

దేవుడు తన ప్రవక్తలకు నొసంగిన (గ్రంథములందును ఆతని (ప్రవక్త లందును, 

దృథఢవిశ్వానము గలిగియుండవలెను, ప్రవక్తృలయందు విశ్వాసము అనయా 
వారియెడ మరాదయును, వారి యాచారములను అనుసరించుట యును, తరు 

వాత పప్రాణసమమగు ధనమును చేవుని (పీతికొణుకు బంధువులకున్తు అనాధ 

శిశువులకును, నిటు చేదలరును, (ప్రయాణములో చికి, ఖుర్ఫునకులేక బాధప 

డుచున్న బాటసారులకున్తు యాచకులకును, బానిసలుగా నుండిన వారిని విడి 

వించుటకును, నొసంగనలెను, (ప్రతిదినము అయిదుపూంటలునమాజు (ప్రార్ధన) 
చేయవలెను, ఒకవ్రూయట నమాజు వదలిన 'అఏి సరికాదు. జకాతు (విధిదానము) 

నొసంగవలెను, జకాతునిచ్చుటకు శక్తిగల ధనవంతులు తేమయొుద్దనుండు 

ధనములో నలువదింట ఒకభాగము నిలువేదలకు సంవత్సరమునకు ఒకతూరి 
యొుసుగవలెను. అుదజు భక్తులు (యుసనల్మానులుు జకాతు నిచ్చిన బీనవారు 
చాలవణకు సౌఖ్యము నొందుదురు. చేసీన వాగ్రానము పూర్తి చేయన లెను 

ఆడినమాటతేప్పరాదు బీదతేనమునందు ధనము లేనపుడు గలుగుకష్టములండును 

రోగపిడితుళై నపుడును యుద్ధసమయ ముశందును ఓన్పుగలిగి యుండవలెను. 
ఇట్టి నమయములలో ఓర్పే గొప్పసాధనము, వై వివింపంబడిన విషయము 

అవలన నే సత్కార్య, ని ర్వావపాకులగుదురు. ఇట్రివా'6 తమ విశ్వాసములో 

నిజమైనవారును భయభక్ట్షులు గలవారును. 
టి అజం వాట్ DD 

(ఎం 178, యా-అయ్యుహాల్ల" జీన-ఆమనూ-కుతిబ-జఅలైెయముల్-ఖిసాను - 
అజటలై జాణవే 

గజ (0 

ఫిల్ -ఇజ్ఞా-అల్ -హుజ్ఞు-బిల్ -హుస్రై-వల్ -అబొదు-బిల్ -అన్టి-వల్ -ఉన్ - సై = - 

బిల్-జన్ సా-ఫ మన్ -ఉఫికకు-లహూ-మిన్ -౪ ఖీహిచ్యమె-జిన్ -ఫత్ -తి నా ఉన్ _ 

ఆనీ డో _ైం 

బిల్ -మఅ-రూఫి-వ-అదా-జన్,-ఇ లై హ
ి-బి-9 ష్ంసా-న్ ద్ బ్రా లిక్ష_ణ క్ -థీ-స్

త గూ 
య ద 

న! మానినీ | —-చిడా 

మిర్ -లబ్బీ-కు మ్ -వర-హ్మూ-తున్ -ఫ-మని అ-త దొ-బఅద-జా లిక-ఫలహూ- 
mel fl 

అజా 
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బున్-అలీమ్, 179. వలక్రమ్-ఫిల్ -ఖసానీ-పాయా-తున్-యా-జలిల్ -ఆల్- 
చాబి-ల-అల్లకమ్-తత ఖున్, 

178. ఓ విళ్వొానులా రా! వధింపంబడిన వారివిషయము సమానముగ బదులు తీకికొనుట (ఖినాస్ ) విధింపంబడినది. స్వచ్చాపరునకు బదులు స్వేచ్చాపరుని, బానిసకు బదులుగ బానిసను, గ్ర్రీకి బదులుగ గ్రని (వధింప వ లెన్సు.. విదప ఎవనిశేని ఆతని సోదరునుండి కొంత క్షమాపణ లభించి న-వో ధర్శప) కారము దాని ననునరింపవలెను. మతి నుంచితనముగా దానినవాసంగ వలెను. ల్రిది మీ పభువునుండి గలిగిన సౌకర్యమును, అనుగవామయును,, మర్ల దీని కిదపహాడ నెవండు అతిక్ర )మించునో వానికి దుకిఖకరమెన శిశయున్నది. 
179. మజి ఓబుద్ధిమంతులా రా! సమానము గా బదులు తీనీకొ నుట లోమోక్రు గొప్ప పాణలాభమున్నది. మారురతకణపొందుటవం్లాను ఇదివిధింపంబడి యొ. 

వ్యా॥ 178. ఇస్తాము నకు పూర్వము అరబ్బులు మొద్ల నవారు, హత్యే 
విషయమున అనేక అన్యాయములు చేయు చుండిరి, ఎవండె న ఒక్క. స్వేచ్చా పరుని వధించిన వాని హత్యకు బదులుగ నిద్దణీని వధించు చుండిరి. గొప్ప వంశమవారి చానినకు బదులుగ పీ నవంశనులో స్వచ్చాపరుని వధించుచుం డిరి, చీకీ బదులుగ మగవానిని వధించు చుండిరి. ఇట్టుచేయుట న్యాయము 5దు. హాత్యవిషయములో నమానముగా బదులు తీసీకొనవశిను. స్వచ్భ్ళా పరుండు (ఆజాద్ ) వధించిన-చో హత్యగావించిన వానినే చంపవతెనుి ప్రీకి బదులుగ చంవీన త్ర్రీనే చంపవశెను. అుదటి పాణమలు సమాన ములు, హత్యకు బదులు తీసీక్రొనుటలో బాచ్చుతేగ్గులు చేయకూడదు. వధింపం బడిన వాని వారనులలో నివ దైన ఒక్కూండు హత్యచేసిన వానిని క్షమించిన చో మిగిలిన వారసులు వాత్వగావించిన వానిని చంపంగహాడదు. ఇష్టపడినవో తమింపవచ్చును. లేక్ర పాత్యకు పరిపోారముగ ధను (దియత్ ) పుచ్చుకొన వచ్చును, క్షమించువాండు 'సపశోదరుండు అని చెప్పుటలో దయను సూచించు చున్నది. పాంతకుని క్షమించిన వీదప వాత్యకు బదులుగ నియ్యంబడు ధనము వధింపంబడిన వాని వారనులకు మంచితనముగా నానంగవలతిను, అటు తృమింప వచ్చును. ధనము పుచ్చుకొనవచ్చును, అను ధరమ విధించుట -జేన్రని యను గవాము. తమించిన వీదప పాంతకుని ఎవరెన వెరసులు వధించిన అది అక్ర మము, అబ్లైవానికి దుఃఖకరమైన శిక్షయున్న ది, వాండు హత్యకు బిడులుగవధిం . పంబడును. 179. సమానముగాను నా యము గాను హత్యకు బదులు తీసీ బ్ర కొనుటలో గప్పలాభమున్న ది. పది బుదిమంతులు (గహింపంగలరు. అందుచే 
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కు బదులుగ వధింపం బడును. అని (గహీంచుటచే! తన ప్రాణమును ఎటిరి (సొ 

మును రక్షింప బడును. అదియునుగాక అరబ్బులలో ఒకండు వథి శంబడినటో 

ఆశారణమువలన అనేక కుటుంబములలో యుద్ధము జాలెరగి అనేకప్రాణములు 

పోవ్రుచుండాను. హత్యకు బదులు తీనీకొనుటలో నట్లు గాదు, గాన్ఫన మొనను 

లలో వాత్యలు త్టోవును. గొప్ప ప్రాణలాభము కలిగినట్టుగును, స ణ్యం 

నుండి రతణ గలుగుటకుం గా సె యాధర్శ్మములు' నిధింపంబడి యును, 

ణి అంశాల 

180. కలిబ-అవె “కమ్ -్రజా-హాజరాలహాదకుము గ -మా డు. ఇస్ -తంక్ 
peer] pan.) అలాల కొ ల en) ఆంటి | 

భు రనిల్ -వనీయ్యతు-లిల్ _వాల్నిదెని-వల్ ఆశ్ రభీన..బి ర్ సుల తొ ER a 

రా అటి 
అలాాలాలలే స్యా అలాటి 

ఆలల్ -ముత్తఖీన్ . 181. ఫ-నుమ్-బడ్దలవూ-బఅ-దమా-సమి-(౪ఫ ౧ రాష గన్ను 

మా-బస్మువూ-అల్లల్లజీన-యుబిద్ది 2 లూన హూూ-ఇన్న లోహా Drea బీమ్. 

182, ఫ_మకళాఖాఫ-మిమ్మూనీకాజ న-ఫన్ - అస్మ్రన -ఫ - అను లనూ జన 

హుమ్-ఫలా- ఇన అనై హి--ఇన్నల్లావా-గపూరుర్ -రహీమ్. 

180. మీలో నెవ్వనినెన -మరణాకాలయ సమాపించునుడు థను 
వదలినచో ధర్శ(ప్రకారము గా తల్లీనం| డులకును బంధును లకును వసీయ్యశ్ (ను 

రణశౌసనము) చేయుట మోకు విధింపబడినవి, ఈ ధర్మము భార్షులకు విధింసం 

బడినది. 181. ఆ విదప దానిని వినిన తరువాత మానగ్చన.వో ఆ పొషము వసి 
య్యతును మార్చిన వారి వైన నేయున్నది.. నిశ్చయనుగా "నేడు విను 
డును సర్వజ్ఞ డును. 182. మలి వసీయ్యల్ చేయువాడు. పత్నీ "నవ లేదా 
పాపముచేయునని భీతిగలిగినవో నెవండు వారి మధ్యసంధికదుర్చుని* వానిని 
నెట్టి దోషములేదు, నిశ్చయముగా "దేన్సండు క్షమిం చువాండును, దయాళో సును, 

వ్యా॥ 180, 182, ఈ నాక్యములలో చనిపోవువారు వడలు ఆస్తలో 
తల్లి దం్యులకును బంధువులకును హక్కు. విధింపంబడినది. ధర్మము'గాను స్యా 
యముగాను చనిపోవువాఃశు తన ఆస్తిలో భాగము వారివా+! అఇయ్యందగిన 
భాగములను గూర్చి వనియ్యత్ (మరణ శాసనను) చేయవలెను, తటిదగడు 
లకును ఇతర బంధువులకును ఆస్తిలో ఎంత భాగమున్నదో ఆ వివరము నూక 
నిసాలోనున్నది. కొన్ని సమయములలో బంధువులకు ౯ స్తిహుక్కు.. ఉండను. 

అపుడు తప్పక వసియ్యత్ చేయవ అను. వసియ్యత్ ఆ నినో మూ: శన, ఫొ * 
ములోపల వేయవలెను. దానికీ మించిచేయ రాదు. త్రి చక తం డింసక్లుగూా 
నున్నచో వారికీ మునల్యానుండగు తమ కుమారుని ఆస్థిలో హక్కు... క్షు, "ని 
వసీయ్యత్ ద్వారా వారికి ధననహాయము చయవచ్చును. చని పోన్చవాండుఎట్లు 



శాసనము చేయునో అట్టు ఆస్తి ధనము పంచవలెను. ఆతండు చని పోయిన 

వీదప దానిలో తొరుమారుచేసీన దాని పాపము మార్చువారిశే గాని చని 

పోయినవానికి లేదు. ఒకవేళ్ చనిపోవువాండు కౌసనము (వసీయల్ ) చేయు 
టలో పక్షపాతముగాని పాపముగాని చేసినచో ఆతని బంధున్సలలో ఆ న్నీ 

భాగముల విషయము హెచ్చుతేగ్టులు ధర్న పశారముగా చేసి వారి వాధ్య. తేగ 

వులు లేవండ సవరించి సంధికుదుర్చు నట్టి వానికి పాపములేదు, జీశ్రండుతమిం 
చును, దయచూపును. 

.. 188. యా-అయ్యుహాల్ల-జీన-ళమనూ-కుతిబ-అబై మ-యున్..న్ యాను 
కమా-కుతిబ- ఆలల్లజీన-మిన్ -ఖ బికమ్-ల-అల్లకువొ -త త్త ఖూన్ . 184, ఆ య్యా- 

సా జాలీ ట్రై య ణి లి 

మమ్-మఅ-దూ-దా లిన్ -ఫమన్ -కాన-మిన్ -కువొ -మరీజన్-జ- అ లొ-న ఫరిన్ "న 

ఇద్ద-తుమ్మిన్ అయ్యా-మిన్ -ఉ-ఖర-వ-అలల్లజీనా-యు స్రీఖూ-నహూూ-ా ఫీ దొ -భో 

తున్-త-ఆము-మిస్కీనిన్ -ఫమన్-త-తవ్వఅఆ- క్రౌరన్ -ఫనుువ-క్రైరుల్ -లభలూ-వ 
వో 

— దా చె 

ఆన్ -తసూమూ- క్రారుల్ -లవమ్-9న్ కున్తుమ్-త-అ-లమూన్, 
ఖో a red ee అల్లో జార 188. ఓ ముసల్మానులా రా! మో ఫూర్విషలశట్టు ఉపవాస ధర్మము 

విధింపంబజెనో అటులే మారు భక్తు లరగుటశ మాకు నుపవానములు పిధింప 
బడినవి, 184, అవి గణింపంబడిన కొద్దిదినము లే, మణీ మాలో నెనండు 
రోగి తేక చాబసారిగానుండునో వాంతు ఆలెక్క_ ఇతర దినములలో వ్రూర్చి 
చేయవలెను. మటి శక్షిగలిగినవారు ఒక నిఆు"వేదను ఫోజనము “పెట్లవ"లెను, 
మజెవండు సంతనముతో సత్కార్యముచేయునో వానికి అది'మేలగును, నటీ 
మారు ఎటెంగినవో మారు ఉసవాసముండుటయే మోకు "మేలు. 

_ వ్యా! 183, 184. సౌము ఆన గా మానుకొనుట. ఇస్లామ్ మతధర్శము 
ననుసరించి తినుటను, (తౌగుటను, నంభోగమును “(పభాతకాలమునుండి సూ 
ర్యుండు అస్త్ర మిం చువలుకు మానుకొనుట, ఉపవాసము పూరంము ఆదము (ప్రవ 

_ క్వీనుండి యుండి నదియే, ఇది ప్రతిమతములో నుండిన ధర్మము, ఉపవాసము 
పూరి గా రమజాను నెలలోనుండుట విధియైన ధర్మము. ఇదియు కొన్నిదిన 

ములని వెప్పంబడియె. ఉపవవాసమువలన భక్తీ కుదురవలెను, కాను కోధములు 
అణయవ లెను. చిత్తశుద్ధి లభింపవలెను, ఆహారములేక అంటి బాధ పడు బీదల 
కష్టము .నెటుంగవ'లెను,_ఇన్ని య. భక్నివూర్వకముగా నుపవనీంచుటవలన, 

_లఫించును, మానవునకు నిత్యము లీవసరయులై న అన్న ప్రానాదులు "దేనని కఆకు వదలుట భక్షి గలిగించునదియే వలుగు స్థలములలోకూడ సర్వజ్ఞ 
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డన దేవునకే భయపడి అన్నపానాదులు వదలుదురుగచా ? ఐదియీ "మోతు 
మార్గము. రోగపీ డితుల న వారును, (ప్రయాణములోనున్న వారును రమజాను 
నెలలో ఉపవాసము చేయలేక పోయినచో తరువాత నెలలో తప్పిపోయిన 

దినముల లెక్క. (ప్రకారముగా నుండవలెను. రోగములోను (ప్రయాణము 
లోను కష్టములు సంభవించును గాన సౌకర్యము విధింప(6 బడెను, 
రమజాను నెల ఉపవానములు ముసల్మానులకు  నిధింపంబడిన (వారంభి 
ములో కొందణకు అలవాటు లెనందున వరుసగా నొక నెల ఉపవాసమయుండుట 

కష్టము గానుం డెను, అందుకురో గము, (ప్రయాణము వలన ఆటంకము లేకున్నను 
శః కీగలిగియు ఉపవాసముండ లేని వారు ఒక ఉపవానమునళు బదులు ఐక నిరు 

చేదకు రెండు పూటలు భోజనము చెట్టవలెను, అను సౌకర్యయుండాను. ఆ 
వీదప రాబోవు వాక్యములో స్ట్ క్రిగలవారు తప్పక ' ఉపవాసముండవలెనని విధిం 

పంయబడెను, ' కావున ఇపుడు శ రీ గలుగియు నుపవానముండని వారు ఘోర 
పాపము చేసీనవారగుదురు. కాని వయస్సు చెల్లిన వృద్ధులును రోగనివారణ 
కాదు అని ఆసవదలిన రోగపీడితులును ఉపవాసము వదలవచ్చును. ఇట్టవారు 

ఒక్కొక్క. ఉపవానమునకు బదులుగ నొకొ)_క్క_ బీదవానికి రెండు వూటలు 
భోజనము పెట్టవలెను. లేక నూటనలువది తులములయుత్తు గోధుమలు, లేక 
ఇతర ధాన్యము ఇన్నూట యొనుబది తులముల యుత్తు బీదలకు నొనంగవశిను. 
దీనినే ఫీద్యా్యా అనుదురు. ఇది విధిగా నొసంగవలనీనది. భకులు తమ నంత 

సముతో విధిగానొసంగ వలనీన ఫీద్యాకంకు పాచ్చుగా బీదలకు దానము 
చేసీన చో వారికిచాలమేలగును, ఉపవాసముండు టలోన నేకరహాస్యములుగలవు. 
దానివలన అచనేకలాభములుగలవు. కావున ఉపవా సముండుట యే యు త్తృమము, 

185, షవొరు-రమజా-నల్ల జీ-ఉన్ బిల-క ఫీహిల్ -ఖుర్-అను- వూడల్ _లి 

న్నాసి-వబయ్యి-నాతిమ్- మిన ల్-వుదా వబ “పుర్ ఖానిఫమన్. -షహొదామిన్ 

కుమున్-షహొర-ఫర్ -యసుమ్ -వు-వవమున్ - కానా మరీ-జన్ జా-అలా-సఫరిన్ _ 

ఫ- 'ఇద్దతుమ్-మిన్ -అయ్యా-మిన్-ఉఖర్ - యురీ- దుల్లావు- బికుముల్- యువ్ర- 

వలా- యురీదు-బికముల్-ఉనొర-వలితుక -మిలుర్-ప్పద్దత-వలి- -తుకచ్చి- -రుల్లావా 
లీ 

ఆఅలా-మా-వా దాకుమ్-వల “అల్లవముతమ్కురూన్, 

185. రమజాను “నెలలో ఖురానెషరీఫు ఒనంగంబడెను, అది ప పజలక 
నన్మార్ల్షమంజూపునది, స్పష్టమైన. సన్మార్ల సూచనలు గలది, సత్యాసత్యమయులను 
"వేలు పబిచునది. కావున మాలోనెవండు ఆనెలనుపొందునో తప్పక యందును 
పజ్ద్ఞాస ముండవలెను; మణియు నెవండు రోగిగా లేక ప్రయాణిగానుంనోడు 

న 
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యాతడు ఆతెక్క_ ఇతర దినములలో పూరిచేయవలెను. దేవుండు మా 
యడ సౌకర్యము చేయం గోరుచున్నాండు, మణీ మిమ్ము కష్ట పెట్టుటకు కోరండు, 

ఇది మారు లెక్క పూర్తి చేయుటకుగాను మణీ మాకు సన్నార్షము చూవినం 
దులకు "దేవుని మహిమ కొనియాడుటకుం గాను మజీమారు కృతజ్ఞతలు చెల్తిం 

చటకుంగాను, 

వ్యా! 185. ఉపవాసముండవలసీన "నెల రమజాను, రమజానునెలలోనే 

ఖురానె షకీఫు పంపంబడుటకు ఆరంభమాయెను, ఇది లోకమంతకు ససాగ్హక్షము 

మాపునది, ఇందు స్పష్టమైన సూచనలు ధర్మములు కలవు, వీని ననుసరీంచు 

పారు ఇహ పాపరము లందు విజయము మోశ్నయు పొందుదురు. సత్వ్యాన సత్యములు 

ధర్మాధర్మమయలు దీనివలన తెలియనగును, ఇట్టి మహివుగల చేన్రుని (గంథ 

ము రమజాను నెలలోనే పంపంబజెను గావున రమజానునెల మహిమగల ది, 

జ్రసామునకు మఖ్యధర్ణమగు ఉపవాసము ఈ నెలలో నేయుండునట్లు విధింపంబ 
డను. రమజాను నెలలో (ప్రతిభక్తండు, (రోగము ప్రయాణము లేనివాండు) 

తప్పక ఉపవాస ముండవలను, రోగి (ప్రయాణి రమజానులో తప్పిపోయిన దిన 

ముల ఉపవాసము లెక్క ప్రకారము ఇతర మాసములో నుండవలెను, ఇదియును 

-జీవునివలనం గలిగిన గొప్ప సౌకర్యము, దేవుండు తన భాక్టు కుల సౌకర్యముల 
పాటించును గాని కష్టపెట్టండు. సన్నార్షమును జూవి మోక్ష ప్రాప్తుల. జేసిన జే 

వుని మహిమ కొనియాడ్చలెను. ఆతనికీ కృతజ్ఞత చెల్లి పవ కను. ఆతనిద 

యశేనిచో లోక్ము అధ రాగా౭ధకారములో పడి నళించును ౫డా ? 

186. వ-బ్రబా-సఅల'క-ల్రబాదీ అన్నీ-ఫ-ఇన్నీ-ఖ బు రీబున్-ఉడీబు-దలో వ 
తద్-దాఇ బడా దతన్ని-ఫ -ఫల్ “యస్ -తబీబూ లీ-వల్- యూమినూ- -బ్రీ- -లఆల్లా వు 
మ-యిర్ =షుచరూన్ , . 

186, మణి వాభక్త్పలు నన్న గూర్చి నీతోనడిగిన నేను సమాపమునం 
"జీయున్నాను,. నన్ను వేండువాని పార్ధనను అంగీకరించు చునా న్నాను. కావున 
వారు సన్మార్షము పొందుటకై నా ఆజ్ఞల ననుసింపవలెను. మణి నాయందు 
విశ్వాసము గలిగి యుండవలను i 

వ్యా! 165. ముందువాక్యములలో చేవుని మహిమ కొనియాడవలను, 
అనియుంజెను, చేవుని మపామకొనియాడుట. ఎట్టు? ఆతడు దూరముూగాను 
న్న బిస్టణగా ఆజవవలెను. దల గానున్నచో తిన్నగా సామస్థృరణము వేయ 

| వలెను అను పృక్నగలిగాను. "డివ్రండు దస్షణ కా నున్నాండు, కంళనాళముకన్న 
చేరువలో నున్నా (డు. కేకలు వేయనక్క అ టేదు, నిశ్శబ్దము గానే ప్రార్థన చేనీన 
"జేవుండు వినును, దానిని అంగీకరించును "బేవునికి నితరులు మధ్యస్థులక్కల 
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లేదు. రండే స్వయముగా తనభ కులు వేండు ప్రార్థనలను విని అంగీకరించు 

చున్నాడు. కావున భకృలు సన్మార్లము పొందుట కే దేవుని యాజ్ఞలను శిర 

సావహిాం చి వాని ననుసరింపవలెను, మనక ప్ప పూర్వకముగా ఆతనియందు దృఢ 

విశావ్రగూయు గలిగి యుండవలెను, ఇదియే "మోశత్సమార్షము, 
—— — 6 

19". ఉహిాల్ల- లకుమ్ -లై ల-తస్-నీయామిగ్ -రఫ ఫసు-9ఇ లా-నిసా
-ఇకువు" 

నన్న - లి బానుల్ -లవమ్-వ-అన్తుమ-లి-దాసుల్-లవన్న -ఆలి-మల్లావు- అన్న 
అత్ లాలీ 

కమ్ -కరశ్.తుమరఖా తానూ న-అన్-ఫుసకమ్-ఫతాబ-లతై వుమ్ వ-అఫా-"అన్క 

మ-ఫల్. ఆఆన-బ్రా- పిరూహున్న-వబొా-తగూ-మా? "-కత-బల్హావాు" లకువ్" వకులూ 

వష్రబూ-వశ్తా-యత- బయ్యా నాలకుము- ల్ - ఖై "కుల్-అబొయహ- -మినల్ - ఖతి 
—0 

ల్ "అనరం్రై టె-మినల్ - ఫజ్రి-న్తుమ్మ. అతిమ్తస్ -సియామ- బ్రలల్_లై లి-వలా-తుబా 

వీరూ-తాంన్న" వాఅన్తు మ్ ఆ కవన ఫక్. మసా జిది-తిల్ క- పుచూ దుల్లాహిా- 
pa 

ఫలా-తణఖ- రబూపో- శా లికాయుబయ్యిన నుల్లావు- ఆయాతిహీ-లిన్నా సి-లఆ 

౧- పు కెవా్యయత్త ఖూన్. 
cn 

187. ఉపవాసపు రాత్రులందు మారు మో (స్ర్రీలత్' కలియుట ధర్శ 

సమ్మత మం నది (వాలాలై నది). వారు మో వస్త్రములు, మిరు వారివ శ్ర్రములు, 

మిరు జిరాయాత్శలకున హ్ట్రమ చేయు చుండుట దేవునికి నెలుక. కావున మో 

వె కనికరి ౧ చి'మిమ్ముత్షమిం చెను, మణి మా(్ర్రీలల్ కలి యుండు. మతి బేవుండు 

మికొఆఐతర లిఖి, చియున్న దానిని కోరుండు. ఉదయకాలపు లెల్లదాఅ) నల్ల 

వ్రాలునఎం థి స్పస్టపడు లోపల భోజనము చేయుండు. ఆ విదప 'షవవాసమను 

రాత్రివ,.అఐ కు ఫూరి రి చేయుడు, మఆిమారు మసీదులో పార్థన శ నివసించు 

కాలమా న మీ స్ర్రీలతో కలియకుండు. ఇవి దేవుడు నియమం చిన హద్దులు. 

ఏని చేతా వకు షోకుండు. (ప్రజలు భక్రిపరులగుట క్రై యిట్లుదేవుండు తన సూచ 

నలను ౫ పు మ్రముగాం దెలుపుచున్నాండు. 

చా 187, ఉపవాసము విధింప (బడిన పారం భములో రాతి) నిద 

పోయినకైదప తిరిగి మేలుకొనిన్క భుజించుట (తాగుట గ్ర్రీలతో కలియుట 

మానుక్రాొు చుండిరి. ఇది కష్టతరముగా నష్టకరముగానుంజొను. కావున "దేవుండు | 

దానిగసహార్చి వూరి ర రాతి తినవచ్చును (తాగవచ్చును (స్ర్రేలలో కలియ 
వచ్చును. అని సెలవు నొనంగి ముందుజరిగిన పొరపాటను క్షమించెను. కావున 

భాం 

ఉపవాన వరం ౧డు దివకు లలో సూర్యుండు అస్తమించిన వీదప తెల్లవాలు వలకు 
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తినవచ్చును. (తాగవచ్చును. స్ర్రీలతో శలియవచ్చును. రమజాను నెలలో 
మసీదులలో (పార్థనకొణకు వసించుట ధర్మము గానున్నది., దానినే వతికాఫ్ 

అనుదురు. ఇట్లు మసీదులలోనున్న దినములలో రా(|తికాడ స్రీ సంభోగము 

చేయరాదు. వ్ర్రము నకు "దేహమునకు "నెంతసమిప సంబంధ మో భార్యభర్త 
. లకంతసమూప సంబంధముకలదు. కావున వారు పరస్పరము వస్త్ర ములని చెప్పం 

బడీ యు. తెల్లదాణఅనగా త్యెవారు జాము. దీనినే నుబ్హీసాదిఖ్ అనుదురు. 

నల్లబాజఅనయగా రాతి చీకటి. (ప్రై అతోకలియుట వముఖ్ చైళ్యము సంతా 

నము. దాని నే "దేవుండులిఖించియు న్నా డు, దానినేకో రుడు. అని చెప్పంబడియు, 

బ్రంతవణుకు వివరింపబడిన ధర్మములు దేవుడ. నియమించిన హాద్దులు. వానిని 

దాంటిపోరాదు. ఆ హద్దులను మాజి పోవుట క్రై నమిోపంపనురాదు, అనయా 
ధర్మమయులకు విరుద్ధముగా నడవరాదు. ఇట్లు "దేవుండు తనఆజ్ఞలను సూచనలను 

వివరించి స్పష్టముగా చెప్పుట (ప్రజలకు భక్షి కుదురుటకుంగాను.. స్వంతముగా 
"నెద్దియు కల్పించుకొనక "దేవుని నూచనలనే అనుసరింప వలెను, 

188. వలా-ఆాకులూ-ఆమ్ 'వాలకువు-బె నవమ్ -విల్ -వాతిలి-వ-తు వ్ 

లూ-బలిహీ-ఇలల్ -హున్కా- మిలి-తాకు లూ-ఫరీఖమ్ మిన్ -అమ్వా-లిన్నా సీ- 

బిల్-ఇ సీ" వాఅన్తుమ్ తల లమూూాన్. 

188. మణీమోరు ఒకరి సొమ్ము నొకరు అన్యాయముగా గ్లో కెరొనరుండు. 

మణి (వజలసౌత్తులోని కొంతభా గమను అధర్మ్శ్మయుగా గొనుటకు6 గాను దానిని 

అధి కారులయొద్దకు గొని పోవండు. ఇది మాకుందెలిసియే యున్నది, 

వ్యా॥ 188. ఉపవాస కాలమున పగటిపూట ఆపోరము తినకూడదు 

అని యుండెను, ఇంక ఈ వాక్యములో సర్వకాలమందును తినరాని సొత్తును 

గూర్చి చెప్పబడుచున్నది. బ్రందు లంచము జూదము, వడ్డీ, మోసము, దొంగ 

తనము, లాటరీ మొదలగు వానివలన లభించుసాత్తు అధర్మవు సొత్తు, దానిని 
నంపొదించకూాడ దు. ధర్మము గా వ్యాపారము కూలి మొదలైన వృత్తులవలన 

ధనము సంపాదింపవ లెను. అన్యాయమైన వాస్ట్రజ్యములు అబద్ధసాత్ష్యమ చెప్పి 
బ్రతరుల సొత్తు లభించుట కె అధికారుల యొద్దకు పోకూడదు" ఇట్ట వ్యాజ్యము 
అసత్యమని అన్యాయమని తెలిసియు అట్టు చేయుటతగునా? ఎప్పటికి నితగదు, 

వాటే ఇ ద 

189. యస్ "అలూ నక-అనిల్ -అహిల్లతి-ఖుల్ - హియ- మవా- ఖ్రీతు-లి 

న్నాసి-వల్ హాజ్ణి వై -సల్-బిర్రూలి అన్-తాతుల్ -బుయాత-మిన్-జహాం-రిహో 
అలానే 

వలాకీన్నల్ -బిక-మని_త్తఖా-వాతుల్ -బుయూ క-మిన్-అచ్వా-బిపో-వ త్తఖులా 
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సా-లఅల కమ్-తుఫ్-లివూన్. 
189. నీతో భాలచందుని గూర్చు (ప్రజలు (ప్రశ్నించు చున్నారు, ఇది (పజ 

లకును కాభాయా(తకును కాలపరిమాణము. అని చెప్పుము. మారు బ్రిండ్లకు 

-వినుక్షలోవలో వచ్చుటలో సత్కార్యుము (పుణకమ) లెదు. కాని సత్కా- 

రకము "చేవునియందు భయభ క్వలుగ లిగి యుండుటయే. మణి ఇండ్లలో వాని 

ద్యారమలగుండా (ప్రవేళింవుండు, మూరు మోతము పొాందుటనైై -జేవునియందు 

భయ భ క్రులుగలిగి యుండుండు. 

వాశ్టి! 189. (ప్రజలు వె ఎగంబళతుల వారిలో సూర్వ్యుండు జాచ్చుతద్దులు 

లేకుండ ఒశేస్టితిలో నుండును. కాని బాలచం[ద్రుండు హాచ్చుచుతేగ్గుచు నుం 

డును. అది ఎందులకు అని ప్ఫశ్నిం చిరి. చం[దుని పాచ్చుతగ్గులవల్ల (పజలక 
(౧ cn 

కాలము నెలలు తెలియును, మణ కాబాయా(త నెలలుకూడ తెలియనగును 

చందుుని 'పాచ్చులేగ్గులవల్ల విద్వా( నులును విద్య లేని వారును “నలలు "బేదులు. 

తెలిసికొ నంగలరు. కావున బాంద్రమానము సర్వజనులకు తెలియునది. సార 
మానము విదాషంసులేశే 'తెలియం గలదు, 

బ్రస్థామయునకు పూర్వము కాబా యాత (హాజ్ )కొఅకు సిద్ధమైన వీదప 

ఇంటికి పోవలసీనచో ఇంటి ద్వారమునుండి పోకుండ "వెనుకటి నోడ్ దుమికీయో 

లేదా రంధ్రము వేసీయో యింటిలో (పవేశించుచుండిరి. ఇట్లు చేయుట సతా. 

రషమును పుణ్య కార్యము నని తలంచు చుండిరి. జేనుండు బ్రదిభ కి క్ర మార్లముకాదు, 

బ్రింటికి రావలనన్న యథా ప్రాతారముగ ముఖ్య ద్వారములో'నె (పనేళిపవలె 

ను. దేవునికి భయపడి భో కి గలిగి నుగుణములను అవలంబించి చెడునడతలను 

వదలుట పుణ్యకార్యము అని మందలించెను, దేవునికి భయపడుట వలననే 
మోతక్షయ చేకూరును. కావున *శేవునియందు భయభక్తులు గలిగి యుండవ 
లెను. ఈ వాక్యములో కాబాయా[త (హాజ్) విషయము వచ్చెను, ఇంక ముందు 

వాక్యములలో వీని ధర్మములు నివరింపందిడుచున్న వి, 

190, వఖా-తిలూ-శీ-నవీ “లిల్లాహేల్లజీన- యుఖాతి - లూ నకుమ్వలా- 
రావిర్రా- 
తఅ-కేదూ "ఇ శ్వల్లావా" లాయు-హిబ్బుల్-యురాతదీన్. 101.చథ్.తులూహుమ్. 

వాం జై 

“హైనునఖిఫ్ ఫాతుమూ-హుమ్- వాఅఖ్-రిజా-హుబు-మిన్ "హానుఅఖ్ రజూకువ్ 

వల్-ఫిత్ "నతు-ఆపన్దుమినల్-ఖత్ లి- వలా _తుఖ్రా” తిలూవాుమ్-ఇన్టల్ - మస్ - 
al) 

కీహిా-ఫయిన్ “భాతలూ కుమ్- ఫ్ 

తులూ-హుమ్-కడాలిక-జ జా-ఉల్ -శాఫిరీన్. 102, ఫయి-నిన్-తహౌె-ఫ-ఇన్న 

బిదిల్ - హరామిసాత్తా-యు ఖా" తిలూ-కుమ్-ఫ 
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లావాగపూరుర్ రహీమ్, 198. వఖాతి- లూవుమ్ాపాతై-లాతకూన-ఫిత్ - 

నతున్ -వయ-కూనద్ -దీ ను-లి-ల్లాహి--ఫ-ఇనిన్-తహ్ "- ఫలా-జద్-వాన-ఖల్లా- ఆ 

లజ్-జాలిమోన్. 

190. మణియయు మాతో యుద్ధమాడు వారితో చేవుని మార్లమందు 
యుద్ధము చేయుండు, వాలీ అక్రమము చేయకుయడు.. నిశ్చయముగా “సేన్చండు 
అకనుము చేయువారిని వేమింపండు. 101. వుజువారు మా కెచట దొరకిన 

నచ్చట వారిని చంప్పండు, వారు మిమ్ముల నెచ్చటనుండి తణీమి చేసీరో మో 

రును వారిని అచ్చటనుండి కే తణిమివేయుండు. చంవుటకొన్న మతము నాటంక 

పఖచుట ఘోరమైనది, మన్నా జిదెవారాము వద్ద వారు మీతో యుద్ధమా డు 

నంతవణకు మూరు వారితో యుద్దమాడకు( డు. "నటీ వారే మొతో యేద్ధమా 

డిన మీరును వారిని వధింపుండు" ఇదియే అవిశ్యాసులకు శిక్ష. 192. మరల 
వారు మానుకొనిన-చో నిశ్చయముగా దేవుడు తమించువాండును దయాళు 
వును. 198. వాతి ఉపద్రవము (ఫసాదు) లేకుండ పోవునంతవణకును బేవుని 
యాజ్ఞ స్థరపడునంతవణకును వారితో యుద్ధమాడ (డు. ఆకిదప వారు మాను 
కొన్నచో నెట్ట దౌర్టన్యము అక్రమము జరుగదు, "కాని దుర్యార్లుల్నపె వి జరుగును, 

వాని! 00, 198. హజత్ హీ(బాహీము (పవక కాలమునుండియు 

మక్క్మా_ప్రురము శాంతిప దేశమా నుంచెను, అచ్చట యవరైన తమ [ప్రాణ 
శత్రువు దొరకిననుచంపకుండ వవలిసెట్టుచుండిరి. జీఖాదా, జిల్హాజ్ మహా 
ణము, రజబు అను నెలలో యులాటి యుద్ధము లేక శాంతిగా అరబ్బులుండు 

చుండిరి, ఈ నెలలోనే కాపా యాతన ప్రజలు వచ్చు చుండిరి, కావున ఈ 

నెలలు గారవింపం దగినవని చెప్పుదురు, వాజత్ ముపామ్మదు వారు తాము. 
మ క్కాప్తురము వదలి మదీనా పట్టణముచేరిన ఆజవయేుంట తమ శిష్యులతో 
కాదామసీదు దర్శవాన్థము. బయలు బేటి మక్కా పురమునకు సమాపమున నున్న 
వుడేబియా పి'దేళము శోరిరి, అపుడు మక్కా. ఖ్నురెషులు మక్క్మా_పురము 

లోనికి ముసల్మానులను రానియ్యక యుద్ధమునకు సీద్ధమైరి. కాని ఇ వై గంబరుల 
వారు మేము యుద్ధమున క్ష రాలేడు, బా దర్శనము ( (ఉమా) | కొలుకు వ 

చ్చినామని మక్కాఖురె స షులలో సంధిచేసీకొనిరి. అందు ఇపుడు మరలిపోయి 

“రాంగలయే6ట ముసల్మానులు మశక్కా_పురమునకు వచ్చి మూండు దినములు 

మాత్రముండి పోవలనీనది అని షరతుంజెను, దానిననుసరించి మన సల్నానుల్లు 

కాబా దర్శనము చేయకయే మరలి మడీనాపురము చేరిరి. ఆ పిదప నంధిపషరతు 
ననుసరించి శెండన యేట జీఖా దానెలలో ముసల్మానులు కాభా దర్శనమునకై 

బయలు దెలుచు, ఈతూరి మక్కా ఖురైవులు సంధికి విరుద్ధముగా మమ్ములను 
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మక్కాలో రానియ్యక యుద్ధముచేసి రా మేము కాబో యాత్ర నెలలలో ముక్కా 

సరిహాద్దులబో నెట్టు యుద్దమాడవలెను అని హజల్ ముహమ్మదు వారితో 

విన్న వించిరి. చానిక్ంగాను నుండు ఈవాకళ్ళములలో, అవిశానులు, (శాఫక్లు) 

మాతో కాబొయా[త నెలలోను “కాచామసీదు పాధ్దులలోను యుద్ధముచే సిన 

విరారుకూడ యుద్ధముచే యుండు, అందుదోషము లేదు, "కాని మారు (సారంభోమ 

చేయకూడదు. కాఫర్లు మొడలిడిన మీరు దాని పీదప యుద్ధము చేయవచ్చును, 

(ప్రాణ ధర్మురక్షణార్థమును, "దేశములో శౌంతము నెలకొల్సుటకను ధర్మ యు 

దము చేయవలెను, 'యుద్ధములో బిడ్డలను (ప్ర్రీలనుచంపరూడ డదు. ఇట్టుచేయుట 
త క్రమము, బ్రిదిచేనునిక్ (పీతికాదు, “ఖులె షాలు సా(జలత మాసామ్ముదువారిని 

వారిశిష్యులను హింసించి తుదకు మక్కా_పురము వదలివోనునట్లు చేసిరి. మణీ 

ఇనామ్ మతేమును అణంగ దొక్కవలెనని ఆ నేక ఆటంకములు, కుట్రలు. 

జరపిరి, బ్రట్టుచేయుటవధించుటకన్న ఘోగమెనది, కావున శాంతము నెలకొను 

వణుకు అవిశ్వానులతో యుద్ధము చేయవలెను. | అవిశ్వాసులు, క1టలు యుద్దము 
మానుకొన్న చో యుద్ధము "నిలిపి వేయవ అను, వాఏని"బేవుండు క్షమించాను. 

అధర్మము మొదలంట వశించి , "దేవుని అజ్ఞ ధరగ్హము స్థీ స్థిరపడువఅకున్తు [ప్రజలకు 

నెట్టి భయములేకుండ -దేవునికొలెకే మతేము నవలంటించునట్టి శాంతము గలు 
గు “వలక్రను విరోధులలో యుద్ధమాడవ లెరు, దౌర్టన్యమచేయువారిమై మాత్ర 

మే దౌర్భన్యము జరుగును. అన్యాయము మానుకొన్నవారిపై నెట్టి దౌర్జన్య 

ము జరుగదు, కాచామసీదును మస్బిబేవూ రామ్ అనుదురు. ' 
టీ నజర్! 

194. అవ్-షహారుల్ -హా రాము విష్-షటొ-రిల్-వా రామి'వల్-హుురు 
టీటీ గై టి ది వలి దో 

మాతు-ఖసానున్-ఫమనిలోతదా అలై కమ్-ఫ ఫల్- తదూలఅై & స్ా బి" మిస్లిమ-ఆ 
అవదా 

తదా-అలై శుమ్ - వత తఖుల్లాహ - వలా లమూ- -అన్నల్లావా-మ “అల్ - ముత త భన్, 

195. వఆన్"ఫిఖూఫీ “సబీ “లిల్లాహీ- వలా? కుక్ఘా-1 చ్చు ఐదీకమ్- ఇలత్ - తక 

కతివ-ఆపాసీనూ- ఇన్నల్లాహా- యు-హిబ్బుల్ -ముకొనినీన్. 

194. గౌరవమైన నెల గారవమైన నిలకు బదులుగా నున్నది, గౌరవ 

ములో నరినమానముండవళెను, ముజీ మోవై నెవరు దౌ"ర్టన్యము చేయుదురో 

మారును అంత చార్జన్యము వారివై చేయుండు. దేవునికి భయపడుండు. దేవు 
డు భయభ కులు గలవారికి తోక యున్నాండని తెలిసికొనుండు, 195, నుటి 
దేవుని మార్లమందు కర్చు చేయుంచు. మీ వేతులార మోావా9౯యులను మినా 
సమయులోపడ'వేయకుండు. సత్కొా-ర్యమయులు చేయుండు. నిశ్చయము గా “జేనుండు 
సత్కార్యములు చేయువారిని (మిం చును. 

ఎమతాచ్వా చంకత్యుతా రాసులు 
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వ్యా॥ 194, పె గంబరులవారు ఆఅివయేయట జీఖాదానెలలో కాబా 

దర్శనార్థము ప్రయాణమై అవిశ్వాసులచే ఆటంకము చేయంబడి తిరిగివచ్చిరి, 

దానికి మజుసటి యేడు జీఖాదా నెలలోనే దర్శనమునకై పియాణమెరి. 

గడచిపోయిన గారవమైన నెలకు బదులు ఈ గారవమెన నెల యున్నది. బట్టి 

లోపము గలుగదు. అవిశ్వానులు యాత నెలను గారవించి మా కాబాదర్శ 

నమునకు అడ్డుపడకున్నచో మిరును గౌరవము వాటింప్తుండు. లేక అవిశ్వా 

నులు గారవముపాటింపక మాతో యుద్ధము చేనీన మిరును వారి నెదురొ._ 

నుండు. నెల గౌరవము పొటింప నక అ లేదు. గౌారవించుటలో సమానత్వ 

ముండ వలెను. శత్రున్చలు ఎంత దౌర్టన్యము చేయుదురో దానికి ప్రతీకారముగ 

అంతటి దౌర్భన్యము చేయవలెను. ఇట్టి సమయములో హద్దుల మూలక "దేనని 

శిక్షకు ఛభయపడవ లెను. జీసునియందు భయభక్తులుగల వారికి "జీవుని నహాయో 

ముండును.195. ధరర యుద్ధమున క్రై ఆధారమైన ధనము మొదలై నవానిని ఖరు నె 

వేయుటలో -వెనుదీయకొడ దు, ధర్మ యుద్ధమ  (జిహోద్ ) జీవుని "సలనుచే 
| చేయంబిడును గాన అది "దేవుని మార్లమనందు వ్యయమైనట్టగును. డబ్బుఖర్చు 

చేయక ధర్మ యుద్ధమువదలి వీటి కితనము వహించిన శత్రువులు బలపడి మిమ్ము 

లను నశింపంజేయుదురు. ఇ్రందుచే మిరు మాచేతులార (పాణనష్టము వెనిక్షొ 
నిన వారగుదురు. కావున లోకముోళోశాంతేము -నికొలుపుటకను స్వాతంత్ర్యము . 
ఎడ యుటకును బానిస వీకౌచము తొొలగించుటకును నర్వవిధము ల కృృషి'సలిపి 

ఖర్చుచేసి తీజవలెను, సత్కారస్టమయులు చేయవలెను. ఇట్టి భక్తులను దేవుండు 
ప్రేమించును. ఇశ ముందు వాక్యములో కాచాయా।త్ర నియనుములు చెప్పం 
బడు చున్న వి. 

196. వాఅ అతిమ్ముల్ "హా -వాజ్జ' వల్ డి ఉమ్ముతే ల; లీల్లాహి-ఫ-ఇన్ -ఉహ్ొ సిరొ-తం 

మ -ఫమస్ త్రెసర-మినల్- వాద్ ఇ-వలా- తం లిఖూ- రు ఊ-సుమ్-వాత్తా- య 

బ్లుగల్-నాద్ యు మాపాల్లహు ఫనున్ కాన'మిన్ "ఏమ్ -మరీజన్-జా-బి! - 

అజమ్ మిర్ రాసిపా-ఫఫిద్ -యతుమ్ -మిన్ - -సియామిన్-జా_న నదెఖతిన్- జా. 

నుసుకీన్-ఫ-ఇజా-అమిన్తుమ్-ఫమన్-తమ శ్తలబిల్ ఉ _ఉమ్రతిఇలల్ -హాస్టఫమ 
స్ “తైసరమినల్ " హద్ యి-ఫమల-లమ్- యబిద్-ఫసీయాము నలా "సతి "అయ్యా 

మిన్ ఫిల్ -హద్టి వసబ్-ఆతిన్.ఇజా రజత్ “తుమ్-తిల్క-అమ్.. రతున్ -కామి- లతు 

నాజాలికా లిమల్-లమ్-యకున్"అవ్ా "లుహూ.పాజరిన్ -మన్-బిదిల్ = “హారామి- 
జట ఆబాల 

వ త్తఖుల్లాహ -వఅలమూ-అన్నల్లాహ-షదీదుల్ -ఇ్రఖాబ్. 
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196. మణీ చేనుని కొలుకు హాజ్ (కాబాయా(త) ఉమా) (కాబా 
దర్శనము ఫవూర్తిచేయుండు. మణీ మీ శేదియెన ఆటంకముగలిగినచో 
మోకు లభించు ఖుర్బానీ మారు చేసి తీఅవలెను. మణి ఖుర్బానీ జంతువు 
దాని చోటునవ చేరునంతవణకు మారు మి తలకేరము వేనీకొ నకుండు, 
మణీ మిలో నెవండాన రోగియైనచో లేదా వానికి తల బాధయున్న చో 
ఉపవాసములు లేక దానము లేక ఖుర్చానీ డానికి బదులున్నదీ. మఆి 
మీలో నెవండెన మనళొంతిపొంది ఉవమాతో హాజ్జ్ఞును కలివీ లాభము 
పొందిన యెడల నాత్యడు'తనకు లభించిన ఖుర్మానీ ఇయ్యవలెను. మలీ యు 

నెవ్వని-కెన ఖుర్బానీ లభింపనిచో ఆతడు పాజ్కాలములో మూండు దిన 
ములు ఉపవాసమును హాజ్ నుండి వురలినవీదప వడుదినములును ఉపవాన 
ముండనలెను. ఇది పూరి పదిదినముల ఉపవానము ఆయెను, ఈ ధర్మము, 
ఎవరి గృహాస్థులు కాబావముసీదు దగ్దజ లేరో వారికొఅకన్నది. దేవునికి భయ 
పడుండు. నిశ్చృయముగ చేవుని శిక్ష చాల కఠినమైనది అని తెలిసికొనుండు. 

వ్య్యా॥ 196. హజ్ (కాచబాయాత్ర) ఇన్తామ్ మత ముఖ్యధర్మములలో 
నొకటి. శక్తిగల భక్తులు తమ జీవితకాలములో నొకతూరి చేనీతీఅవలసీనది. 
దీని నియమములును ఉమా (కాబాదర్శనము) ధర్గ్శుములును ఒక్క. శేను. 
కాని కాభా యా(తలో అరఫాతు అను మైదానమునకుపోయి యచట నిలు 

చుట అనుధర్మము ఎక్క_-వయున్నది. ఉమాలో ఇదిలేదు. -ఈరెంటిని (పా 
రంభించిన-చో పూరి చేసీ తీఅవతెను. వీనిని చేయుటలో "జెనని (ప్రీతిపడయు 
టకు అని యుష్టోశించవలెను. (పఖ్యాతికిగాను లేక ప్రజలు మెచ్చుటకుం 
గాను వేయ రాదు, దానివలన ఫలితములేదు. పాజ్, ఉమా వేయుటకు నం 
కల్పించి ఇప్రోము (దీక్ష) కట్టకొనిన విదప మధ్యలో శతువువలననో వ్యాధి 
వలననో ఆటంకము గలిగి కాబామసీదు చేరలేకపోయినచవో డానికి పరిహార 
ముగా శకి లభించినచో ఖు ర్చానీమక్కాపురయునకంబంపవలెను. అది ఒంకెగా 

ఆవుగా మేశగా న్ఫుడవచ్చును. ఖుర్భానీ మక్కాపుురముచేరి జబా అయిన 
దని నిశృయమెన విదప కైరము చేనసికొనవచ్చును. హజ్స్ ఉమానిబంధనలు 
తొలంగిపోవును. ఆటంకములు తొలలిపోయిన వీదప హజ్స్- ఉమా బదులుగా 

చేయవలెను. హజ్క్ .ఉ[మాచేయ , దినములలో తలచాధగాని, వ్యాధి గాని 
గలిగి తలయెరము చేసికొనవలసీవచ్చినవో శచేనికొనవచ్చును, డానికి పరి 
పోరముగా మూండు దినములు ఉపవానముగాని ఆబుగురు ని ఆుచేదలకు భోజన 
దానము చేయుట గాని ఒక మేంక ఖుర్చానీగాని చేయవలెను. ' 

ఎట్టి ఆటంకములేవండ శాంతితో నెవ్వురెన ఒశేతూరి ఉమా9తో 
18 
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వాజ్ కలిపి చేసీనచో దానికియగాను ఒకమేయ తేక గోవు ఒంకులోని వడవభా 

నము ఖు ర్చానీయియ్యవ లెను. ఖుర్భానీజంతు వు లభింపక పోయిన, లేక ఖుర్మా 

నీజేయు శకి శేకపోయిన చో దానికిబదులు వాజ్ సమయములో మూడు దిన 

ములును హాజ్ పూర్తిమైన పిదప వడుదినములును మొత్తము పదిదినములు 

ఉపవాస ముండవలెను. ఉమా, హజ్కలిపి ఒశేతూరి చేయుట నే ఖిరాన్, 

తముతూఅనుదురు. మక్కా పురనివాసులకుం దప్పనితరులకు ఈ ధర్శమున్నది. 

మక్కాపురనివాసులు, ఉమా, వాజ్ వేలువేజుగా చేయవలెను, (దీనిని 

ఇ(ఫార్ అనుదురు.)ధర్శములు ఆచరించుటలో దేవునియందు భా క్రిగలిగి యుం 

డవలెను, బేవుని శిక్ష£చాల కఠినమైనది. కావున దానికి భయపడవలెను. 
వాణి లీ డ్రా . 

197. అల్ -వాజ్ జు-లసన్.-వురుమ్, మఅలూామాతున్-ఫమన్ -ఫరజ - 

ఫీహీూన్నల్ -హాజ్ జ-ఫలా-రఫ-సావలా-ఫు సనూఖ-వలాబి దాల- ఫీల్ -హాబ్జి-వమా - 

తఫ్-అలూ-మిన్-శారిన్-య అలమ్-వుల్లాను-వత జవ్వదూ-ఫయిన్న -ఖారజ్- 

జాదిత్-తఖాష-వత్ర,ఖూనీ-యా-ఉలిల్-అల్-చాబ్, 
107, వాబ్ (కాబాయాత) "నెలలు తెలిసీన వే, కావున వానిలో నెవరు 

హాజ్ చేయ పూనుకొనుదురోవారు తమభార్యలలో కలియుటగాని అకిమము 

లుగాని జగడములుగాని వాజ్ నమయములో చేయరాదు, మతీ మారు వన 

త్కా-ర్యము (పుణ్యము) చేయుదురో దేవుడు దాని నెబుంగును, 'దారిఖర్చులు 

సిద్ధము వేసీకొనుండు, దానివలనమేలు ఖికషమునుండి రక్షణగలుగును, మతి 

ఓబుద్ధిమంతులా రా! నాకే భయపడుండు. 

వ్యా॥ 197, షవ్యాలు, జీఖాద్కా జిల్ హజ్ (బకరీదు పండుగ వలకు) 

అను నెలలలో కాబొయాతే) నుచ్దశించి వూరి, చేసికొనవలను. ఈనెలలను 

ముందు నానుకలు చేయరాదు. ఈనెలలు అందణుకును చెలిసీనవే. వాజ్ తేక 

ఉమా )కొలుకు నుడశించి వాని నియమములు చేయంబూనుకొనిన పిదప శ్ర 

సంభోగము, దుర్భాషలు పాపకార్యములు మొదలైన అకమములు, జగడము 

లు చేయరాదు, భక్తితో శాంతికరయగా -కాబాయాత్ర సలుపవలెను. ఏ 

సత్కా-ర్యము చేసినను "దేవునికిందెలియును, కావున జీవునికి [ప్రీతిగా మంచి 

చనులు వేసీ వాని ఫలితములు పొందవలెను, కొందలు దారిఖర్చు లేక కాబా 

యాతికు పోవుచు మేము తృప్తి చెంది చేవునినై నాధారపడిన వారలము, ఆని 
పలుకుచుండిరి, తుదకు అవస్థలకు పాల భిక్షమెత్స్తుచు జనులను పీడించుచుం 

డిరి, దానికియగాను అట్టుచేయవలదు, దారిఖర్చులు సేకరించుకొొని రావలెను, 

భిక్షమ నెత్తవద్దు. దానిని మానుకొనుట ఇచాలమేలు, బుద్ధి మంతులు అట్లు 
- rN 
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చేయక "జీవునికి భాయపడవలెను, 

198. ల సఅలై-కమ్.జునా-హున్-అన్ తబ్-తగూ-ఫజ్-లమ్-మిర్ రబ్బి 
కమ్-ఫయిజా-అఫబ్.. తుకమ్-మిన్ -ఆరఫాతిన్- ఫజ్కురులానా. ఇన్ట్-మక్ శరిల్- 

వారామి- వజ్ -కురూహు కమా- వా దాకుమ్ -వబ్తన్ -కన్తుకు-మిన్-ఖచ్లి బిపా-లమి * 
జలీల్ 

నజ్షాల్లీన్. 199, సుమ్మ- అఫీజూ- మిన్- హె హాసూఅఫా- -జిన్నాసు-వస్త గ్- ఫీరుల్లాహాా 

ఇన్న్లావా-గిభూరులొ-రట్ మ్. 900. ఫ-ఇజా-ఖపై -తుమ్ -మనా-సిక- కోమ్ - 

ఫజ్ -పరుల్లాహ- -కజిక్-రికు మ్ _ఆబా- అకుమ్ -%ా- అవద్ద-బిక్ -రన్.ఫవింనన్-నాసి- 

మన్-యఖూలు-రబ్బనా- అతినా+- ఫీద్ -దున్యా- -వమా-లబూ-ఫిల్ -ఆఖిరతి-మిన్- 

ఖలాఖ్, 201. వ-మిన్ -వు మ్-మన్. “యఖ్యూలు-రబ్బనా- ఆతినా-ఫిద్- దునా్య- 

వాస-నతన్ _వ-ఫీల్_ఆఖిర తి-వాస-నతన్" వఖినా_ ఆజా- బన్నార్, 202, ఉలా-ఖఇక- 
pr.) 

pana . ) 

లహాుమ్ “నసీబుమ్ -మిమా-కసబూ-వల్గావాు-సరీజల్ -హిసాబ్. 908. వజ్- 

కురుల్లా హా- శీల య్యా-మిచ్-మఆదూ దా-తిన్-ఫ మన్ "తలక్టల-ఫీ- యా - మెని- 

ఫలా- ఇన్మ-అరైః హవమున్-త-అట్టర-ఫలా-ఇస్థ-అైః కాాలిమనిత్ - తఖా-వత- 

ఖుల్లాహ-వల 'లమూ-అన్నకు మ్-ఇలై హీ-తుకొ_వ మూన్, 
198, మో దేవుని అను(గహామును సంపాదించు కొనుటవలన మోఐె 

దోషము లేదు. మణీ అరఫాతునుడి మారు మరలివచ్చునపుడు మమ్ అరెహా 
రాము వద్ద దేవునిని ధథ్యానింపుండు. మజియు న్మరింపుడు ఆతండు మాకు 
"నేర్పించిన విధానమున ఆతనికి జ్జ వీచేయుండు, మలియు నిశ్చయముగా 
మోకు దీనికి మ-దు సన్యార్లము లేలియకుం డెను, 199. విదప (ప్రజలు ఎచ్చట 
నుండి మరలుదురో అచ్చటినుండి మారును మరలుండు, దేవుని త మాపణ క్ 
రుడు, నిశృయము గా దేవుండు తషమించువాండును దయాళువును. 200. ఆ వి 
మారు కాబాయాత) ఆచారములు పూరి చేసినపుడు మాతాత ముద్తాతను 
ఎట్టు జ్ఞ డక దెచ్చుకొను: చుంటిరో అట్లున్కు దానికన్న హాచ్చుగాను "దేవుని 
స్మరించ్రేయ, మణీ |పజలలో కొండలు, రి మా (పభూవా! మాకు ఇపాలోక 
మంచే మలు) ఒసుగుము అని చెప్పుదురు, ఇట్రనారికి పరలోకమునందు నెట్టి 
భాగమును లభింపదు. 201. మణీ వారిలో క్రొందలు రీమా (పభువా! మాక 
ఇహామునందున్తు పరము నందును మేలు నొసంగుము, మ అజిమమ్ము నరక బాథ్ 
నుండి రశ్షి౧పుము అనిపలుకుదురు, 202, ఇట్టివారిశే వారు సంవాదించిన దాని 
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నుండి భాగము లభించును. మణీ ేవుండు త్వరలో నే అక్కి తీసీకొనువాండు, 

208, మణీ లెక్కింపంబిడు కొద్దిదినములు "దేవుని స్మరింపుండు. మణీ ఎవంశు 

తొందర గా "రెండు దినములలో నే తిరిగిపోవునో వానిైై నెట్రిదోషమును లేదు, 
మయకొవండ్పు నిదానించి నిలిచిపోవునో, వాని వెనను -ెట్టిదోవమలేదు. బది 

దేవునికి భయపడువారికి నున్న ది. చేవునికి భయపడుండు. 'మూరందటును ఆతని 
వద్ద కే రవ్పింపంబడుదురని తెలినీకొనుండు, 

వ్యా 198. కాచాయా[త్రకొణకు పయన మైనపుడు వ్యాపారము 3 చేయ 
వచ్చును, దానివలన దోషముగాని పొపముూగాని లేదు, వ్యాపారము “దేవుని 

అను[గహామని చెప్పంబడియె, అయినను, ముఖ్యో ద్రేశ్యమగు కాబాయా త్ర 

(త్రికరణశుద్ధిగా నుండవలెను, వ్యాపారమే ముఖ్యముగా నుద్దెశింపయగూడదు. 
అరఫాతు “అను మెదానము మక్కానుండి కొన్ని మైల్ల్దూరమున నున్నది. 
యా,తికలు బకరీదు నెల తొమ్మిదవ దిని అచట బసచేయుదురు. అచ్చట 
నిలిచి జీవుని (ప్రార్థిం' చుట కాబాయా[త యాచారములలో ముఖ్యమైన 

ధర్మము. అరఫాతు నుండి తిరిగి వచ్చునపుడు మార్షమందు ముజ్దలఫా 

(ప్రదెశమున్నది. అదు ఒక కొండగలదు. దానిసె నుష్ పీరుట్ హూరామ్ అని 

అనుదురు. దానివై యయా[తిషల అధిపతి (ఇమామ్) నిలు సును, మణలియు 

యాతిఏకలు అచట రాత్రి బసచేయవలెను, అచ్చట దేవుని ధ్యానించి ఆతని 
పవ్మితనామన్నరణ చేయవ లెను. అవిశ్వానులు ఇబ్రతరదై వములను కలివి ప్రార్థిం 

చుచుండిరి, అట్టు వలదు. "దేవుండు తమశెట్లు బోధించి సనా సర్గము చూ పెన 
యట్లు ప్రార్థింపవలెను. బ్రస్థామునకును ఖురానునకును పూర్వము సన్మార్షమాు 

మాకం -టెలియకుం జెను. “దేవుండు అనుగ్రహించి తెలివెను. కావున అటుశే 
స్మరింపవ లెను, 199. కొండజు అరఫాతునకు పోక ముజ్దలఫానుండి యము మరలి 
వచ్చుచుండిరి, అట్లు వలదు, సర్వజనులును ఎట్టి భేదము లేక అరఫాతునకుం 
బోయి అచ్చటినుండ్డియ్ మరలి రావలనీనది, అని బోధింపంబడి యొ, అరఫాతు 
మైదానములో ధనికుండని బీదవాండని రాజని బంటుఅని శేదయ కనువీంచదు. 
అందటు యా(త్రివలు, తలగుడ్డ లేవండ కుట్టని రెండు వ(స్ర్రైములు మాత్రము ధరిం 
చియుందురు, అుదలి సమానక్యేము ఎచ్చటను శకానువించదు. కావున ఆ సమా 

నభావము కాభాయా[త యందలి (పతిధర్శమలో పాటింపవలెను. ేవుని 
నన్నిధానమున తమ పారపాటులకు తమాపణ కోరుండు. డేశయడే క్షమించు 
వాడును దయాలువును 200, 201, బకరీదునేల పదియవ'కేదిని, రాళ్లురు 
వ్వుట, (రమా యొజనూ) ఖుర్భానీకోరము, కాబా పదశ్షి ణము, సఫా మర్వా 
మధ్య పరుగిడుట (సయ మొదలగు ఆచారములు వేసీనవీదప మక్కా_పుర 
మునకు సమాపముననున్న మినా అను చోటున యాత్రికులు మూండు దినము 
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లవణుకు నిలుతురు, ఇస్తామునకు పూర్వము యా (తికులు మినాలో నిలిచి తమ 

తేమ తాతముతాతలు గావించిన పనులను వేర్కొని డంబాలు కొట్టుకొను 

చుండిరి, డానికి బదులు, "దేవుని నామ స్మరణము (జికిర్) చేయవలెను. మో 
వెద్దలను తేలంచుచున్న దానికన్న అధికముగా దేవునిని తలంచి ఆతనిని [పా 
ర్థింపుంకు. అని బోధింబి పురాతన పద్దతిని రద్దు చే నెను. "దేవుని (పార్టించువారి 
లోను రెండు తెగలవారు గలరు, కొందలు ఇహాలోకము నే ముఖ్యము గానుక్తో 
నించి వలాటిచులుగాని సౌఖ్యము గాని భోగములుగాని యివాలోకములో నే 

లభింసవలెను, అని వేడుంచు పరలోకమును వదలి వేయుదురు. -కాని నిజమైన 

భక్తులు ఉభయలోకముల మేలును సౌఖ్యమును పాటించి ఆ ఆరెంటిలోను మే 

లును అగ్నిబాధనుండి విమ కీ యును గలుగునట్టు చేవుని (పార్టింతు రు. 202. 
ఇట్ట వారికే వారికర్మల ఫలితమపరలోకనందు లభించును. "బేవ్రుండుభ క్లలకర్మ్యల 
లెక్క. త్యరలో నే తీనీకొనును. తీర్పు దినము ల్లీ ఘములో రానున్నది. అచ్చట 

"లెక్క. తీసీకొనుటలో 'నెట్టిఆలన్యమయు జరుగదు. కావున పరలోకమునుండి అజా 
గ్ర తేగా నుండంగూడదు, 208, యాత ఆచారములు ముగ్నినీన విదప అనగా 

(బకరీదునెల 11, 12, 18-వ కేదుల యందు మినాచోటున మూండుదినముల 
వణకుండుట ధర్మము. అచ్చటనుండిన దినములలో చేవునిని ధ్యానింపవలెను. 
ఆతని పవితనామము కొనియాడవలెను. ఎవరెన మూండు దినములు నిలువక 
తొందల గానే రెండు దినముల తరువాత మిశా వదలిపోయిన దోష 
ములేదు. లేక ఫూ ర్తి మూండుదినములుండి పోయినను నశే. బది భయభక్తు 

- లుగలిగి దేవునికి భయపడు వారికి నున్నది, కానన ముఖ్యము గా -దేవునియం 
దు భయభ కులు గలిగి పా పకార్యమయులను వదలి నదా పుణ్యకార్యమలను 
చేయవలెను. తుదకు అందణజు దేవుని సన్నిదిధానము వేకవలసియున్నది. కావున 
నుంచికార్యములు వె సీ "దేవుని (ప్రతిపడయుటకు యత్నింపవలెను. 

జీ రా అ అలాల 

204. వ-మినన్ "*నానీమన్ "యుఅ-బీబుకాఫాలుహూ- ఫీల్" వాయా -తిద్ 

దున్యా-వయుప్-హిదుల్లాహ-అలా-మా ఫీ ఖల్చిహి -వహువ-అలద్వల్-ఖి సామ్, 

205. వఇజా-తవల్లా-సఆ-ఫిల్-అర్ జి-లియు ఫ్ -సీద- ఫీపో.వయు హొ-లికణ్ -పార్ 
నవాబుల 

స-వన్ -నస -వల్లాహు-లా-యుహిబ్బుల్ -ఫసాద్. 206, వ ఇజా-ఖీల-లహుల్ - గ్. 
తానాలో 0 0 

తఖల్లావా-అఖుజత్ -వుల్ _బ్రిజ్ జతు-బిల్ -ఇ స్ని-ఫహాస్క్పుహూ-జహాన్నము-వల 

బీసల్-మిసోద్. 207. వమినన్-నానీమన్యష్రీ-నవ్-నహుబ్__తి గాఅ-వుర. 
జాతిల్లాహావల్లావురఊ్ప మ్ -బిఠ్-ఇచాద్, 



102' ఖురానెషరీఫ్ (కాండము 2 

204, మణి (పజలలోని కొందణీపలువలు ఇవాలోక జీవనమునందు నీకు 

సమ్మతమగుచున్నవి. మజీ వారు తమ మనస్సులోనున్న దానికి "దేవునిని సా 

శీగా వెట్టుచున్నారు. మణివారు ఘోరమైన జగడములాడువారు. 205. మణీ 

నీయొద్దనుండి మరలినచో దేశముభో వినాశముగలిగించుటకున్కు పొలములను 

బీవులను నాశము చేయుటకును యత్నించుచు తిరుగుదురు. మణీ చెవుడు ఫసా 

దును (ఉపద్శవమును) (పేమింపండు, 206, మణీ బేవునికి భయపడుండు. అని 

వారికి చెవ్పీనపుడు వారిగర్వము పాపమున క వారినిే వే రెవీంచును. కావున 

వారికి నరకముచాలును, మణీ అదిచాల ఇెడ్డనివాసమ. మటీ (ప్రజలలో కొందజు 

"దేవుని ఫీతిపడయుటే తమ యాత్శలను అమ్మ చున్నారు, మణి చేవుండు . 
తన భక్కులయెడ చాల కనికరము గలవాడు, 

వ్యా 204, 207. మునుపటి వాక్యములలో చనుని వా ర్థించువారు 

రెండుతెగలుగా నుందురని చెప్పంబడియి. ఖింక ఈవాక్యమయలలోను (పజలు 

నిశ్వాస భక్త కర్ణులను బట్టు "రెండుతెగలు గలరని చెప్పంబడుచున్నది, మొదటి 

రకము వంచకులది. వంచకుల నే అరబీలో మునాఫీఖ్ అనుదురు, ఈ తెగవారు 
(ప్రజలకు చూపుటకు విశ్వాసము వెల్టడీింతురు, దాని ననుసరించి మాటలు 

కూడ వినువారికి సమ్ముతమగునట్టు తీపుగాను విశ్వాన వూరితముగా నున్నట్లు 

నటించి పలుకుదురు, మణీ నమ్మకముగలుగుట క్రై మామనస్సులోనుండు బ డానికి 
"దేశ్టంజే సాక్నీ. అని బానలు చేయుదురు. కాని వారికర్శలు వారిచి త్ర శద్ధిని 
దెలుపవు, ఎందుకన వారికర్మలను బట్టిచూచిన విశ్వాసమునకు వ్యతి" 'శేక్షములే. 
నమాజులు సలువరు, ఉపవానముండరు, జకాతుదానముచేయరు. వాజ్ చేయరు, 
ఘోరపాపములో మునింగి యుండి యు మతసేవకలని చేశోద్దారపలన్ని ప్రజలతో 
బొంకునటి వారు పృతికాలములోను (పతిదేశములోను గలరు ఇట్టివంచకులవ 
లనే జాతి "దేశమో పరాధీనమై హీ నదశలోపడిపోన్రను, వారు రహస్యముగా 
కుట్రలు సలిపి "దేశనాశము, జంతువులను జీవులను చంపుట, పొ లములనుకాల్చి 
నాళశముచేయుట మొదలగు వినాశకరములై న కారక్ట్రమలు చేయుదురు, ఇట్టి 
వారికి భక్సిజబోధకూడ సరిపడదు, గర్భము “వలనను పాప కార్యములను జేయు 
టె వూనుకొనుదురు, మటి న స్వలాఖా పేక్షవల్లను పనికిమాలిన జగడములు 
వివాదములు పెట్టుకొనుదురు, "దెవుండు ఎప్పటికిని ఉప్టద్రవమును అశొంతనును 
సమింప డు. గర్వించు వంచకులకు నరకమేచాలును, అదివాల బాధాకరమైన 

దియును వాలచెడ కది యును. "కావున వంచనవదలి నిజమైన భ కి గలిగి యుండ 
వలెను, 206, ఈవాక్యములో నిజమైన ముసల్నాను భక లుండవలసీన పద్ధతు 
లు చెప్పంబడినవి. _తికరణ కు ద్ధిగ సర్వమును దేనని పీతికొఅకు వినియోగ చి 

బాత్సి సంఘము, దేశము ప్రజలమేటేకొఆవ శకికొలంది వంచన లేకుండ 
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పాటుపడవలెను. దేనుండు తనభక్తులయడ చాల కనికరమగలవాండు. కావున 
లోకము యొక్క. మేలుకై పాటుపడి యాతని దయవడ యుట క్రై భస్తలు యత్నిం 
చవ అను. 

208- యా.అయ్య్యు-హాల్లజీన-ఆమనుద్ -ఖు సాఫీ స్"నీలి-కాఫ్ఫ-తేస్-వ 

లా-తత్ -తబిజు-ఖుతువా- తీస్ -షమాతీ-ని బ్రన్న పహూ-అదున్వురు-యుబీన్.200, ఫ 
కాం రె ద 

ఇక ఇ శౌ 

ఇన్ -జలల్ -తుము-మిం-బఅ-ది-మా జా"అల్ "ముల్ -బయ్యి నాతు-ఫణ.లమూ- 

అన్నల్లాహ-అజీ-జున్ -హాకీమ్.210. పాలయన్ -జురూన-ఖల్లా.అన్_ యాలియ- 

సహు-ముల్లాను-ఫీ జుల-లిమ్-మినల్ -గమామి.వల్-మలా-ఇ కతు, వఖు-జియల్ = 

అమారు-వ-ఇలలాహీ-తుర్ -జఉల్ -ఉమూర్, 

208, ఓ. విశ్వాసులారా ! ఇస్తామాలో సంపూర్ణముగా ప్ర వేశ్తింప్పుండు. 
మణీ నెతాను జాడల ననుసరింపకుండు' నిశ్చయముగా వాండు మికు విస్పష్ట 
విరోధి, 209, మణీ మోకు స్పన్ష్గ మైన ధర్మములు (ఆజ్ఞలు) వచ్చిన వీదపను 
మీరు జాతినచో నిశ్నయము గా "దేవుండు సర్వళ కుండని యు వివేచనాపరుం 
డు ఆనియుం 'దేలిసీకొనుండు. ' 210. వమి ? వారు దేవుడును ేవదూతలును 
మేఘములనుండి రా6గా కార్యముముగిని (తీరి) పోవలెనని వేచియున్నారా ! 
మల్ సర్వ-కార్యములును "దేవుని యొద్ద శే మరలును, 

వ్యా! 208. -ఈవాక్యములో భకులును విశ్వానులును అగు మునల్మానులు 
సంపూర్లమం గా ఇస్తావ్ మతము ననునరింపవళను. ధర్మము నకును ముసల్మాను 
లకును విరోధియగు విశా చపుజాడ లందును. దుర్భార్హయులు అగు తప్పు లోవ 
లందునువోకూడదు. (తికర ణ శుద్దిగా మతము నందలి (పతిధర్శమును ఆజను అను 

సరించి అధర్మములను విడనాడి సంవూర్థ భక్కులు కావలెను, అని బోధింవం 
బడి యెను. ఈ వాక్యములోని “నిల్ మి అను పదము స్లామ్ వి'భేయతకును 
శాంతికిని ఐకపమత్యమునకును వేరును. అందుచే మునల్మానులు, ఇ స్లామ్ లోను, 
విభేయతయందును శాంతి ఐకమత్యము నెలకొలుపుటయందును సంవూర్హుళ్తి 
యుండవలను. 209, ఇందు ఇస్లామ్ మతధగ్భుములు ఆజ్ఞలు స్పష్టముకానందరికిని 
'దెలినీనవి. ధర్దుమార్షము చెలిసిన పిదప దానినుండి జూటి విశెచి (తోవయగు 
దుర్వార్షమునందు నడచిన చో 'ేవుండు సర్వళ కుంతు, ధర్భమువదలి తప్పు (లోవ 
ను పోయినందులకుశి క్రి ంచును. శ్మీభుయు గానే శిక్షకలుగతేడే అని మోన పోకు, 
డు. అతండు వివేచనాపరుడు. కొంతకాలము విరానుము నిచియున్నా ౦, 
అతని ప్రతికార్యము వి వేచనలేనిది యుండదు,కాన్సన భయభ కలలతో సన్నార్ల 
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లగు జనులకు దేవుని శక్తిని సూచించు గొప్పనూచనలు, ఇవన్నియు గ్ర 
హించి వీనిని ఎట్టి లోపము లేకుండ నడపువాండు ఒక్క_ండు. సర్వళక్షిగల (ప 

! భువగు ఆల్లాః ఉన్నాండని విశ్వసీంపక తప్పుదు, మట (పజలక నుపయోగకర 
మునైన సామిని దీసీకొని భయంకరమైన సముద్రమును శేమముగా చాటిం 
చు శడలయందును "దేవుని శకి క్హిసూ చనలున్నవి, 

165, వమినన్ -నానీ-మన్ -య తృ ఖిజు- మిన్. దూనిల్లాహి-ఆన్హాదన్ -యు 
బో 

పిబ్బ్మూ “నహుమ్.కహుబ్బిల్హాహి-వల్ల జీన ఆమనూ "అష ద్దు- -ముబ్బల్-లెల్లాహి. 

వతా- యరల్లజేన-2 లమూ- బజ్ యరౌనల్ -అజాబ అన్నల్. బిన్యత" లిల్లాహి- 
టీ 

జమూ-లన్- వఅన్నల్లాహా పా-పషదీదుల్ - అజాచ్, 

165. మణీ ప్రజలలోని కొందలు "దేవునికి సాటి కల్పించుచు చేవుని 
(చేమించునట్లు వానిని (చేమించుచున్నారు. మణి యు విశా (నులకు "జీవునియం 

చే అధికవేమయున్నది, మరియు దురాగర్షులు నరక బాధ పొందునప్పుడు సర 
శక్తి "దేవునికే యున్నదనియు, చేవునిశిక్న చాలకఠిన మైనదని యు, తెలినీఖానీ 
నవో (అట్లు సాటికల్పింపరు,) 

వ్యా! 165. మానవులు సర్వనృష్టిలో (గెష్టులయ్యు వారిలో కోొందటు 

తమ అవి వేకముచే 'జేవుని వదలి ఆకనికీ సాటి? నితరులను చేని ఎట్లు దేవునిని 
మనన్ఫూర్తి రి గా (వేమింపవ అనో అట్లు (పేమించుచున్నారు. ఇదిఇాల అన్య 

యమును, దుర్శార్షరును. ఏలాభనస్టమలు. చేయంజాలని ఎదెవంబులనుకొలు 
చుట మానవజాతికి తగినదికాదు, అందుచేతనే విశ్వానులును భక్రులును చేవు 
నిన నమ్మి సాటికల్సింపక ఆతనియందు అధికమైన పేమ భక గలిగ్న ఎట్టికష్ట 

ములోను “అతనిసహాయము కోరుదురు, ఆతని ఆజ్ఞల నె. అనుసరింతురు. ఇదియే 
భక్తులగు ముసల్యానుల మార్షము, చేనునికి సాటికల్పించిన పాపము తృమింపం 
బడదు. ఇట్టిదురా్లార్ష్తులైన పాపులు వారీకి పరలోకమందు గలుగు నరక బాధను 
చూచి వారిని విడివించు దై నము లేక ేవుని కఠిన శిక్షకు లోంబడియుం 
డుఎచూచినచో వారు దేవునికి సాటికల్సింపరు, ఇతర చైెవములను పూజింపరు 
అని ఇప్పంబడియు. 

166. ఇజ్ -తబజ్జఅల్లజీనత్ -తుబీడు మి నల్ -ఫిజీ.నత్ తబ డో _వర-అవుల్- 
అజాబ-వతఫ త్ర త్త -అశ్ -బిహిముల్ -అస్బాబ్, 167. వఖాలల్లజే-నత్త -బజా-లౌ అ 

న్న-లనా-కల్లి-తేన్ -ఫనత బఖైఅ - మిన్ హుమ్ "కెమూ-తేబట్టిడా- మిన్నా పాలిక 
జా నీ అని 

యుర్- హీముల్లాహు- అఅ- మాలా వుమ్ వాసు" తిన్ -అఫ వై_ హొమ్ -వమామామ్ "బి 
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డును దయగలవాండును, అట్టు క్షమాపణ కోరక ఎవరు సత్యమును దాంచి 
“దేవుని తిరస్కరించి అవిశ్వాసస్థితిలోనే మృతి నొందుదురో వారు 'బేవుని 
శాపమునకు అర్హులె నరక నివానులగుదురు. ఆ నరకబాధ తగదు, ఎట్టి విరా 

మమును వారికీ లభింపదు, 

168. వాఇలా-హుకుమ్-ఇలాహ్యున్ -వాహిచున్-లా-ఇలాహ-బ్రల్లావాు 

వర్ -రహ్మీనుర్-రహీమ్. 

168. మతి మీ వూజ్యుండగు దేవుండు భఖక్క-ంజేను. ఆతండు దప్ప 
చేలు 'బేవుండులేండు. ఆతండు అమితదయగలవాండును, పేమించువాండును, 

వ్యా॥ 168, ఇందు చేవుని వకత్వము చెప్పంబడాను, ఇశముందు వాక్య 
ములలో దెవునివకత్వమును రుజువ్రుపణచునట్రి సూ చనలు తెభలుపంబడుచున్నవి. 

బావా 

164. ఇన్న -థీఖల్ -ఖస్-సమా-వాతి-వల్-అర్-బావఖ్ -తిలా ఫిల్ -లై 
లి-వన్ -నహోరి-వల్ -ఫుల్ "కిల తీ-తజరీ-ఫిల్ -బహారి బిమాాయన్-ఫ-ఉన్నాస - 

(= 

per 

వనూూ-అన్ -జలలాహు-మిన స్ -సమా బ్రెమిమ్- మాబ్రిన్-ఫ-ఆహొయా-బిహిోాల్' - అ ' 
౧ 

థి oD 

ర్ జెబఅ-దమా తిహో-వ-బస్స-ఖీప*-మిన్ -కల్లి-దాబ్బ లిన్ _.వతస్ -రీ ఫీర్ - రియా 

హ్ వస్ సావోబిల్ -ముసఖ్ -ఖరి-జై నస్ -సమా ఇ-వల్ "అర్ బ-లఆయా-తిల్ య 

లిఫా-మిన్_యలఖిలూన్. 

164, నిశృయము-గా ఆకాశమును భూమిని సృష్టించు టయందును, రా 
(తొంబవళ్లు మాజుటయందును, | పజలక నుపయోగకరములై న వానిని దీనీ 
కొనిపోవు ఓడలయందును దేవుండు ఆకాశమునుండి నీళ ను కురియించి నిర్జీవ 
మైన భూమికి నీళ్లచే పాొణమిచ్చి యందు సర్వజంతువులను వ్యాపింపంజేయు 
టయందును వాయువుల మార్పునందును, ఆకాశము భూమి మధ్య 'బేవునికి 
ఆధీనమైయుండు మేఘములయందును, బుద్ధిమంతులకు సూచనలున్నవి. 

వ్యా॥ 164. ఈ వాక్యములలో దేవుని వకత్వమును ఆతని కరుణయును 
సూచించు శకి, సూచనలు (గ్రహీంచు బుద్ధిమంతులకున్న వి, ఆకాశ సృష్టి 
నుందు యోచించిన బ్రంత చెద్ద ఆకాశము నందలి సఠార్య చం(చాదులు లట్టి 
యాధారము లేకుండ నిలుచుటయును వాల వింతయనదిగదా ? ఛభూమియం 
దలి సమ్మదములుు నడులు, కొండలు, చెట్టు చేమలు జంతుజాలములు వాని 
ఆసోరములకు గాను వసతులును చచ్చి యెండిపోయిన భూమిని వానచే (పాణ 
మొసంగి పచ్చగాచేయుట యును యో చింపందగినవి, రాత్రింబవళ్లు గలుగుట 
వాని హెచ్చుతగ్గులు బుతువుల వాయువుల మార్పులు అవన్ని యు బుద్ధీ? "లు 



204, మణి (ప్రజలలోని కొందణివలుకులు ఇవాలోక జీవనమునందు నీకు 
సమ్ముతమగుచున్నవి. మణీ వారు తమ మనస్సులోనున్న దానికి దేవునిని సా 
శ్రీగా వెట్టుచున్నారు. ముణజీవారు ఘోరమైన జగడములాడునారు. 205. మణీ 

సీయొస్టనుండి నురలినచో "దేశములో వినాశముగలిగిం చుటకును, పొలములను 

జీవులను నాశము చేయుటకును యత్నించుచు తిరుగుదురు. మజీదేవుంయ ఫసా 

దును (ఉపద)వమును) (పేమింపండు. 206. మణీ దేవునికి భయపడు(డు. అని 

వారికి చెప్పినపుడు వారిగర్వము పాపమున క్రై వారినిపేరేవించును,. కావున 

వారికి నరకముచాలును, మణి అదిచాల వెడ్డనివాసము. మటీ ప్రజలలో కొందటు 

దేవుని ప్రీతిపడయుట_కె తమ యాత్మలను అమ్ము చున్నారు, వలి "దేవుండు 

తన భక్కులయెడ చాల కనికరము గలవాడు, 

వ్యా॥ 204, 207. మునుపటి వాక్యములలో దేనని పార్థించువారు 

రెండుతెగలుగా నుందురని చెప్పంబడియ. ఇంక -ఈవాక్యములలోను (ప్రజలు 

విశ్వాస భక్తి కర్మలను బట్ట రెండుతెగలు గలరని చెప్పంబడుచున్నది, మొదటి 

రకము వంచకులది. వంచకులనే అరబీలో మునాఫీఖ్ అనుదురు, ఈ తెగవారు 

(ప్రజలకు చూపుటకు విశ్వాసము చెల్లడింతురు, దాని ననుసరించి మాటలు 

కూడ వినువారికి సమ్ముతమగు నట్టు తీపుగాను విశ్వాస ఫూరితముగా నున్నట్లు 

నటించి పలుకుదురు, మణి నమ్మకముగలుగుట్నక్ష మామనస్సులోనుండు దానికి 

"బేవ్రండే సాక్నీ. అని వానలు చేయుదురు. కాని వారికర్షలు వారిచి త్త శుద్ధిని 

పవ. ఎందుకన వారికర్షలను బిట్టిచూచిన విశ్వాసమునకు వ్యతిరేకము లే. 

నమాజులు సలుపరు, ఉపవాసముండరు, జకాతుదా నముచేయరు. హాజ్ చేయరు, 

సోరపాపములో మునింగియుండియు మత సేవకులని 'దేశో ద్దారతలన్నిపజలతో 
బొంకునట్లి వారు ప్రతికాలములోను (ప్రతిదేశయులోను గలరు? బట్టివంచకులవ 
లన సె జాతి దేశము పరాధీనమె హీనదశలోపడిపోవును, వారు రహస్యముగా 
కుట్రలు సలిపి చేశనాశము జంతువులను బీవులనుచంపుట , పొలములనుకాల్చి 
నాశముచేయుట మొదలగు వినాశకరములై న కార్యములు వేయుదురు, ఇట్టి 
వారికి భ కిభోధకూాడ సరిపడదు, గర్వము వలనను పాప కార్యములను జేయ 
టై పూనుకొనుదురు. మణీ స్వలాభా పేక్షవల్లను పనికిమాలిన జగడములు 
వివాదములు పెట్టుకొనుదురు, "దేవుండు ఎస్పటికిని ఉపద్రవమును అశౌంతమయును 
మ్రేమింపడు. గర్వించు వంచకులకు నరకమేచాలును, అదిచాల బాధాకరమున 

దియును చాలశెడ్డది యును. కానన వంచనవదలి నిజమైన భ కి గలిగి యుండ 
న లను, 206, ఈవాక్యమయులో నిజమైన ముసల్మాను భక్కులుండవలసీన పద్ధతు 
లు చెప్పబడినవి. (తికరణ శుద్ధిగ సర్వమును "దేవుని పితికొఅకు వినియోగించి 

జాత, నంభుము, దేశము (ప్రజలమేలుకొలుకు శక్తికొలది వంచనలేకుండ 
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పాటుపడవలెను, దేవుండు తనభక్షులయెడ చాల కనికరమగలవాండు కావున 

లోకము యొక్క. మేలుకే పొటుపడి యాతని దయవడ యుట కై భకోలు యత్నిం 
చవ లెను. 

208- యా.అయ్యు-హాల్లజీన-ఆమనుద్ -ఖులూ-ఫీసీ "నీ ల్మి--కాఫ్స-తేస్-వ 

లా-తత్ -తబిడా-ఖుతువా- తిస్-షమా తీ-ని బ్ర న్న హూ-అదువ్వు[-ము బీనా .209,ఫ 
ర జు ఎండా _ జాలి 

ఇన్ -జలల్ -తుమ్-మిం-బఅాది-మా జా "అత్ " కముల్ -బయ్యినాతు-ఫణులమూం- 

అన్నల్లాహ-అజీ-జొన్ -హాక్రీమ్.210.హాల్-యన్-జురూన-ఇల్లా.అన్- యాతియ.. 
వ 

నబ-యుల్లావు-ఫీజుల-లిమ్ -మినల్. _గమామి.వర్-మలా-ఇ కతు. వఖు-బియల్ వ 

అమ్రు-వ-ఇలలాహి-తుర్-జఉల్ -ఉమూర్, 

208, ఓ. విశ్వాసులారా ! ఇసామాలో సంపూర్ణముగా పి వేశింపుండు. 
మణి సైతాను జాడల ననుసరింపకుండు' నిశ్చయముగా వాండు మోగు విస్పష్ట 
విరోధి, 209, మణీ మాకు స్పష్టమైన ధర్మములు (ఆసలు) వచ్చిన విదపను 
మిరు జాతినచో నిశ్నయము గా "దేవుండు సర్వశ కుండని యు వివేచనాపరుం 
డు ఆనియుం 'దేలిసీకొనుండు. 210. వమి చారు 'బేన్స,తును "జీవదూలలును 
మేఘుములనుండి రాయగా కార్యముముగిసీ (తీరి) ఫోవలెనని వచియున్నారా |! 
మణ్ సర్వకార్యములును "దేవుని యు ద్ద మరలును. 

వ్యా! 908. -ఈవాక్యములో భకోలును విశ్వానులును అగు వుసల్మానులు 
సంపూర్ణము గా ఇస్తామ్ మతము ననునరింపవలెను. ధగ్యామునవసు ముసల్య్లాను 
లకును విరోధియగు పిశాచపుజాడలందును. దు గాార్షములు అగు తప్ప లోవ 
లందునుపోకూడ దు. (త్రికరణళుద్ధిగా మతము నందలి (పతిధర్భమును ఆజ్ఞను అను 
సరించి అధర్మము లను విడనాడి సంపూర్ణ భక్తులు కావలెను. అని బోధింసం 
బడియెను. ఈ వాక్యములోని *సీల్ మి” ఆను పదము ల్తస్థామ్ వి భీయతకను 
శౌాంతికిని వికపమత్యమునకును చేరును. అందుచే మునల్నానులు, ఇస్తామ లోను 
విభేయతయందును శాంతి వికమత్యము నెలకొలుసుటయందును సంపూరగ్లలె 

యుండవలెను. 209, ఇందు ఇస్లామ్ మతధగ్శ్మమయులు ఆసలు న్పస్థ్రముకానంబరికిని 
దెలిసీనవి. ధర్శమార్లము చెలిసిన పిదప దానినుండి జూలీ వీశొచి (తోవయగు 
దుర్గార్షము నందు నడచిన చో "దేవుండు సర్వశ క్షుండు.ధ ర్ధామువదలి తప్పృతోవ 
ను పోయినందులకు శిశ్లి ౦చును. శీభముగా'-నే శిక్లుగేడే అన మోనపోముం 
దు. ఆతండు వివేచనాపరుండు. కొంతకాలము విరామము నిచ్చి యున్నాడు. 
ఆతేని ప్రతికార్యము వి వేచనలేనిది యుండదు,-కాన్రన భోయభ కలత సన్మార్ద 
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మగు ఇస్తామ్మతమును అనుసరింవుండు, అని హా చ్చరింప్తంబడి యను, 210, 

సన్మార్దమనువదలి దు రాన్షముననుసరించువారో, , "దేవుండును "దేవదూతలునువచ్చి 

కార్యముపూ ర్తి రిచేయవలెనని వేచియున్నా రా! దేవుని యాజ్ఞచే "దేవదూతలు 

మేఘముల నుండివచ్చి ఈ లోకమును నశింప(జేనీన కార్యము మ గిసిపోవును, 

కట్లు తుదిదినమున జరుగును. ఇదియే ఖయామత్ అనయిడును. అట్లు -వీచియుం 

డుటవలన ఫలమేమి? అన్ని కార్యములు తుదకు చేవుని యొద్ద శే చేరవలసియు 

న్నవి, సను స్త్వమునుగూర్చి తీర్పు కావలసీయున్నది. అపుడు ఎవరును పుణ్యి 

కార్యములు చేయంాలరు. బ్రహమునంచే నన్న్మార్హమగు ఇనాము ననునరిం చి 

పుణ్య కార్యముచే సిన దేవుని సన్నిధానమున దాని ఫలితము పొందగలదు, 

ఇందు ఏలాటి సండేవామువేదు. అని హా చ్చరింపంబడియు. 

211. సల్ బనీ-ఇ(స్రాయీల క కమ్ 'ఆ_తెనా- వుమ్ -మిన్ - ఆయ" లిమ్- 

బయ్యినతిన్-వమన్ -యుబద్దిల్ - నల మతల్లాహి -మిమ్-బఅ- పంది. మా- జాఅత్ ము- 

అయనే. వాలా 

ఫయిన్నల్లాహ- షదీదుల్ -9- ఖాబ్- 212. 'అయ్యినాలెల్ల జీన క్రఫరుల్ - సాయా 

తుద్ "దున్యా-వయస్ స్-ఖరూన- మినల్లణీన ఆమనూ-వల్లజీ" జీనల్ తథా  ఫాఫహుట్ 
రానని 

యామల్ .ఖియామతి- వల్లాహు ఎయర్ .జుఖఘి"మన్ "యహూ జ- విశాలా మి సాబ్, 

211, ఇ స్రాయీలియుల నడుగుము, మేము వారికీ ఎన్నిన్సప్లన నున 

సూచనల నొసంగితిమో? మెజవండు చేవుని అన్నుగహము గలిగిన ఏదప 

దానిని తారుమారు చేయునో నిశృయముగవానికి చేనుని శిత చాలకతిన మై 

నది. 212, అవిశ్వాలు ఇహలోక జీవితమువై మోపహాపడినారు. మణీ విశ్వాసు 
. లతో పరిహాస మాడుచున్నారు, తీర్పుదినమునందు భక్తు లనవారు ౧విశౌ ఏను 
లకన్న గొప్పగానుండుదురు, మణీ ేవ్టండు తాను కోరినవారికి ఆక్క. లేకుండ 

సంపద నొసంగును, 

వ్యా! 211. మునుపటి వాక్యమయులలో ఇస్తామ్' మతము సంపూర్ణ రముగ 

భయభక్తులతో నమసరింపవ లెను, లేనిచో జీవుని శిక్షకు పొత్రులగుదురు. 

అనీ పాచ్చరింపంబడియొను. -ఈ వాకములలో ముసల్మానులకు వూర్విషైన 

ఇ(ససాయీలియ్యులకు సంభవించిన విషయము ముసల్మానుల బజోధనకొఅుకు 

'తెలుపంబడుచున్నది, బ్ర సాయోాలియులు యాఖూబు (పవక సంత తివారు, 

పీరికి బోధించుట కే ఆ సెక (ప్రవక్తలు వచ్చిరి. హా(జత్ నూసాపివగ్న గారిస్ 
లౌరాతుగ్రంథ మొసంగంబడెను, ఇససాయీలియులు (యూదులు) జేవుండు 
ఒనంగిన గొప్పనూచనలను ధర్మములను అనుసరింపక "దేవుని శిక్షకునుకో పము 
నకును పాతులై గౌరవము రాజ్యము గోలుపోయి ఇతరులకు అధీను'త్ర హీన 
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దశకుపాలై రి. దేవుండు ఒసంగిన ధర్మ మార్షము ఆతనిగొప్ప అనుగ్ఫోహామయు 

ననుసరింపక దాని తారుమారువేనీనవో దేవునిశిక చాల కఠినమైనది, దాని! 

పొత్రులగుదురు. కావున ముసల్మానుభ కులు ఇస్లామ్ మతమును దాని అన్ని 
ధర్మములను మన॥ఫూర్వకము గా అనుసరింపవలెను, లేనిచో వట్టిమాటలవలన . 

'లాభములేదు, పూర్వికులవలె వారికిగగూడ అధోగతి పట్టును, 212, ఈ 
వాకష్టములలో అవిశ్వానులు ఎందులకు ధర్ణమార్డము విడనాడుదురో దాని 

"కారణము చెప్పబడుచున్నది, అవిశ్వాసులు ఇహలోక సాఖ్యముల్నకె “మోనా 

పడినారు. దాని జీవనమే లెక్కించుచున్నారు, సత్యమైన పరలోక సుఖము 
పోటింపరు, తుచ్చభోగములు అనుభవించుచు పరలోకమును గూర్చి కష్ట పడు 
భక్కులగు ముసల్మానులను చూచి వారు పరిహోనమాడుదురు. ఇది వారి 

మూఢ తగమయు, వాస్తవమైన గొరవమ్సు గొప్పతనము. పరలోకము నందు లభింప 

వలెను. అది విశ్వాసులగు భక్తులే లభించును. తీర్చు దినమునందు అవిశ్వా 
సులకన్న వారు మేటిగానుండుదురు, సంపద మొదలగు ఖా గ్యములు "జీన్చండు 

తాను ల్రష్టపడినవారికి 'లెక్క_ లేకుండ నొసంగును. ఇందు విశ్వాసమునకు అని 
శా్యాసమునకు సంబంధము లేదు, తెలివిలేని మాఢులు ధనవంతులు గాను, గొప్ప 
విద్వాంసులు బీదవారలుగా నుండుట దీనికి సామ్యము, కావున ప్రతిస్థితిలో 
దేనునినై నాధారపడి పరలోకమునకు: గాను ఆయత్నింపవథెను, 

218, కానన్ న్నాను-ఉమ్మ-తన్ -వాహి-దతన్ -ఫ-బఆ-సల్లాహున్ -నబీ - 
అలాని చు ee. 

మూనయుబమ్-షిరీన-వమాన్ -జిరీ న-వ- ఆన్ జల-ముఅావుముల్-కి తాబ - బిల్ - 
pp] టీ న. య | 

హాళ్ట-లియకొకుమ-బై నన్ నాసి-ఫీమఖ్. తలఫూ "ఫీహి-వమభ్-తలఫ-ఫీపీ-ఐల్- 
అవాలి క ం , శావిల్టా ఫి శ 

లల్ల జీన-ఊతూవాు మిన్ -బఅాది-మా జా అత్ -వుుయుల్ -బయిక్టనాతు_బగ్ొ-ంక 

మ్ మైనా వుయ్-ఫ-వహాదల్లా-వూుల్లజీన-ఆమనూ-లిమఖ్ - తల ఫ్లూ? ఫీకి- -మినల్ 
అన్య... ది ల అట ఆలి 

పహాఖ్ ఖ-బిల్రిజ్ నిహీ -వల్లావుయసప్రా-మన్ "యపా ఉ-అలా సి రా తిమ. యస ఖీమ్ 

218. మానవృలందలటు ను ఒకే మతమునందుండిర, వీదకు "దేవుండు సం 
తోషవార్హను, భయబోధను ఇచ్చునట్టు ప్రవక్తలను పం"విను, మట్టి (సజలు 
నవిషయమునందు వివాదము లాడుదుదో దానింగూర్చి తీర్చుచేయుటక్రం గాను - 
"దేవుండు వారికి సత్యమైన (గంథ మొసంగెను, గశింథ మొసంగంబడీన (ప్రజలే 
తమలోని ద్యషమువలన తమరు స్పష్ట మైన ధర్మములు (ఆజ్ఞలు) వచ్చిన సిదవం 
గూడ గ్రింథమునుగూర్చ్సి వివాదములాడిరి. పిదప దేవుండు వారు విషొకడ్షవులా 

14 
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మగు ఇస్తావుమతమును అనునరింవుడు, అని హెచ్చరింషంబిడియెను. 210, 

సన్మారమరువదలి దుర్హారమననుసరించువారు, * దేవుడును "బేవదూతలునువచ్చి 

కార్యముపూ ర్తి రిచేయవలనని వేచియున్నా రా! "దేవుని యాజ్ఞ చే దేవదూతలు 

మేఘముల నుండివచ్చి ఈ లోకమును నశింపంజేసీన కార్యము మ గి సీపోవును, 

అట్లు తుదిదినమున జరుగును. ఇదియీ ఖయామత్ అనయిడును, అట్లు “వచియుం 

డుటవలన ఫలమేమి? అన్ని కార్యములు తుదకు దేవుని 'యొద్దశే చేరవలసి యు 

న్నవి, నను స్తమునుగూర్చిి తీర్పు కావలసియున్నది. అపుడు ఎవరును పుణ్య 

కార్యములు చేయయాలరు. ఇపామునం బె నన్గార్హమగు బ్రస్థామయు ననునరించి 

పుణ్థకార్యముచేసిన దేవుని సన్నిధానమున దాని ఫలితము పొందంగలరు, 

ఇందు వఏలాటి సందచేహములేదు. అని హో చ్చరింపంబడియె. 

211. సల్-బనీ-ఇస్రాయీల కమ్ ఆతైనా-వుమ్-మిన్ - ఆయా తిమ్- 

బయ్యినతిన్-నమన్ -యుబద్దిల్ - నీలా మతల్లాహి- మిమ్-బల'ః ది- మా- జా ఆత్ వాు- 

ఫయిన్నల్లాహా సా-షదీదుల్ -ఇ- ఖాబ్. 212, జయ్యిన-లిల్ల జీన" కఫరుల్-పా 

తుద్ "దున్యా-వయస్ -ఖరూన- మినల్లజీన ఆమనూ-వల్లజీ" జీనత్ - తఖా ఫౌఖవాుమ్ 
రాజావలి 

యామల్ .ఖియామతి- వలాహుయార్ . “జుఖు"మన్-యషహా ఉ్- బిరా హి సాబ్, 

"21, ఇసాయీలియుల నడుగుము, మేము వారికి ఎన్నిస్పష్టమైన 
సూచనల నొసంగితిమో? మవండు చేవుని అన్మగహూము గలిగిన ఏదప 

దానిని తారుమారు చేయునో నిశ్నయముగవానికి చేవుని శిక్ష ఛాలకఠిననై 
నది. 212, అవిశ్వాలు ఇవాలోక జీవితేమువై మోపహాపడినారు, మణి విశ్వాను 

లలో పరిహాన మాడుచున్నారు, తీర్చుదినమునందు భక్తులెనవారు అవిశ్వాను 
అశన్న గొప్పగానుండుదురు. మణీ "దేవుడు తౌను కోరినవారికి ఆక్క లేకుండ 

నంపద నొసంగును, 

వ్యా॥ 211. మునుపటి వాక్యములలో ఇస్తామ్' మతము సంపూ ర్రముగ 

భయభక్సు లలో ననుసరింపవ అను, లేనిచో జీవుని శిక్షకు పాత్రులగుదురు. 

అని పాచ్చరింపంబడియెను. ఈ వాక్యమలలో ముసల్మానులకు పూర్వికురై న 
ఇ్రాయీలియ్యులకు సంభవించిన విషయము ముసల్మానుల బోధన కొొలుకు 

తెలుపంబడుచున్న ది, ఇ సాయోలి యులు యాఖూబు (పవక సంత తివారు, 

పరికి బోధించుట కె ఆనేక (పవక్కలు వచ్చిరి. హాజత్ మూసాపివక్ష గారికి 

తొరాతుగంథ మొసంగంబ డెను, ఇ(సాయీలియులు (యూదులు) చేవుండు 

ఒనంగిన గొప్పనూచనలను ధర్మములను అనుసరింపక దేవుని శిక్షకునుకోపము 
నవను పాత్రులై గౌరవము రాజ్రము గోలుపోయి ఇతరులకు అధీనునై హీన 
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ఇగ్దామ్లో చేరితి మన్నమాటతో నే స్యర్ణము దేవునిప్రీతి గలుగ "నేరదు. (తిక 
రణశుద్ధిగ ధర్మములనుసరిం చి ధర్మ[పచారముచేనీ అందు సంభవించు కష్టము లకు 
సహించినం గాని దేవుని (పీతిలభింపదు. ఫూర్వము గడచినపవ_క్తలు వారి అను 
చరుల్పు ధర్మ ప్రచారమునకె అనేకబాధలు కష్టమలుపడి తుదకు "జేనుని సహో 
యము ఎప్పుడువచ్చునా ఆని పలుకసాగిరి, అట్టి న్దీతిలో "దేవుని సహాయము 
సమాపములో నే రానున్నది అరి తెలుపయడెను, తుదన చేన్రనితోడువలన ధర్ము 
(ప్రచారకులే విజయము వొందంగలిగిరి. వారివిషయమును మునల్తానులు గమనించి 
వారి పద్ధతిని ఆనునరించి ధర్శప్రచారముచేసీ లోకములో ధర్హుమును శాంతిని 
“నెలకొలుపవతను. కష్టములకును నష్టములకును కాధలకును ఓర్చి ధర్మ మార్ష 
మందు స్థిరము గానుండి ధర్మ పచారమ చేసిన విజయము చేకూరును. ఇందు 
ధన దేవా (ప్రాణ నష్టములు లెక్కింపరాదు. చేన్రని నసహాయమునమై నాధార 
పడి మకేపచారము సాగింపవలెను. అపుడు దేవుని పీీతియును లభించునని 
తేలయపవ లెను. కీయాశూన్యమగు వట్టి మాటలనలన విజయమును పడయం 
జాలము, కోన్రున కృపి. సలుపవలెను. ఇందు "దేశ స్వాతం (త్యము కొఆురు కృషి. 
చేనీన మత స్వాతంత్ర్యము కూడ లభించును, "జీశథమ పరులకు అధీ నమైన చో 
మతము (పబలదు. కావున మన హిందూ బేశములో స్వాతంత్యము లభించు 
టకు ముసల్మానులు వంచన లేకుండ కృపి. నలుపవలిను. 

215. యన్-అలూనక-మా జా-యున్-ఫిఖూన-ఖ.ర-మా-అన్-ఫక-తు 
మ్ మిన్ -ఖైరిన్-ఫలిల్ -వాలి-దెని వల్ -అఖ్ -రబీ న-వల్ -యతామా-వల్ “మసా 

కీన-వబా- నిస్-సబీలి-వమా-తఫ్-అలూ-మిన్-శారిన్ఫ- ఇన్నల్లావా- బిహీ- 
అలీమ్. 

_ ౨5. వమి ఖర్చు చేయవ ఆను? ఆనివారు నిన్నడుగు చున్నారు. మోరు 
ఖర్చు చేయు నట్రిధనము, తల్చిదండు “లకును బంధువులకును, [ప్రయాణివలకును, 
వినియోగింపవలెను. మటీ మారే మేలుచేసినను అదినిశ్చయముగా బేనవునికిం 
చెలియును. అని వెవ్పుము. 

వ్యా॥ 215, ముందువాక్యములలో ఇస్లామ్ మతధర్మములను పూ ర్తి గా 
ననుసరింపవలెను అనియు, "దేవుని ప్రీతి, న్వర్హమ్మ పడయుటకు కృపి. సలుప 
వలెను అనియు బోధింపంబడియును ద్ర దాని? "ఖలు వివరింపంబడుచున్న వి. 
ఏమి ఖర్చు జేయవలెను? దాని అర్హపాత ము లెన్ని? అను (పశ్నగలిగను, 
ధనవంతులు తమళ క్తికొలది ఖర్చుచేయన లెను, దానికీ తల్లిదం[డ్రులు బింథు 
వులు. మొదలగువారు పా(త్రులు, (పతికాలములో సమయోచితమగా న్ 
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కుచున్న విషయమందు విశ్వాసులకు తన ఆజ్ఞచే సత్యమును మా వెను. మటి 

దేవుండు తానుఇష్టపడినవారికీ సన్మాార్షమును జూపు చున్నాండు. 

వొక! 218. (పపథమము (వాజల్ ఆదము (ప్రవక్త కాలము) నుండి 

పిజలందలు ఒకసతన్టమతమునం దె యుండిరి. 
కాలముగడచి పోనుపోను అందు 

తారుమారై (ప్రజలు చేరు వేరు మార్హముల పోసాగిరి
, తిరిగి (ప్రజలకు ధర్మమార్గ 

మును జూపుట్నక "దేవుండు తన (ప్రవక్తలను బంవీవారికి (గ ంధథధములనొసంగాను, 

ప్రవ కృలు సన్మార్గము. .ననుసరించు వారికి మోతము లభించునను సంలోన 

వార్తనిచ్చుచు, తప్పు తోవలలో ఫ్రోవువారు బేవుని కోపమునకు పాత్సులై_ 

నరకము పడయుదురని భయబోధ నిచ్చు చుండిరి, ప్రజలు అభిప్రాయ భేదముల
ు 

గలిగి వాదములాడు విషయములలో తీర్పు చేయుటకు మత్మగంథమ్థులు ఆధార 

"ములు, -దేవదత్త [గంథములలో (ప్రజలు అందలి, ధర్మములు డెలిసీయు తమలోని 

డ్వేషయు వలనను, స్వలాభాజేతు వలనను, ధర్మములను తారుమారు చేయ 

"చుండిరి. ఇట్టుచేయటలో యహూూదీలు న(సానీలు చాల (ప్రసిద్ధులు, ధర్మము 

శారుమారగు కాలమున చేవుండు తాను బ్రష్టపడినవారికీ సత్యమగు ధర్మమౌర్ష 

మునుజూ పెను, అఖరు'ప్రవక్త్వ్యయగు పాజల్ ముహవమదు రసూలువారి మూల 

మున ముసల్మానులకు ఖురానెషరీఫునొసంగి ధర్మమార్హము చూసెను, కావున 

మానవులందటును ధర్మమార్షమగు ఇస్తాము ననుసరింపసవలెను, 

914. అవ్ -హా సబా-తుమ్-అన్
' తద్ -ఖులుల్ -జన్న 

త-నలమ్యా-యౌో తి 

అమ్-ముసలుల్లజీన-ఖ లౌ-మ
ిన్ -ఖబ్-లివమ్-మస్సత్ 

"వుమాల్ -“బాసాట “వజ 

me) 

సరావూవజల్ సమా-హత్తాయఖూం-లర్
 -ర సూలు వల్ల జీవా ఆమనూ. మఅ 

హూచయతా-నస్రుల్లాహి--అలా-9 
న్న-న స్ -రల్లా పీాం-ఖరీబ్ = 

214. ఏమి? మీరు స్వర్షములో పవేశింతురని తలంచితిరా ? మతి 

“మోకు ముందు గడచినవారికి సంభవించినట్ట స్థీతి గతులు మోకు ఇంకను సంభ 

వింపలేదు, వారికీ కష్టములు చాధలు గలిగినవి, మణి వారు బాడింపంబడి, 

పివక్షయును, ఆతనితోనున్న విశ్వొౌసులున్సు "దేవుని సహాయము ఎప్పుడు 

వచ్చునా అని చెప్పసౌగిరి, భిను(డు. దేవుని సాహాయ్యము సమాపములో'నే 

రానున్నది. 

వ్యా 214. ఇందు దేవుని పీతియు స్వర్ణమును పొందుటకు మార్గము 

నూ చింపంబడినది. మత ప్రచారములో ననేక ఆటంకములును, చొధలును, 

కష్టములును, సంభవించును. ధన చేహపాణ నష్టములు కష్టములు 'సంభావిం 

చును. అపుడు ఓర్పు గలిగి ధర్మ ప్రచారము సాగింపవ లెను, వట్టిమాటలలోను 
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217. యస్-అలూ నక-అనిమ్-షహ్-రల్ -హా రామి-ఖి తొలిన్ -ఫీ హీ-ఖుల్ 

ఖ తాలున్ -$ీపా-కబీరున్-వ-సద్దున్ -అన్ సబీ- లిల్లాహి - వ-కుఖ్రుమ్-బిహీ-వల్ 
అలి 

మస్ జిదిబ్ -హారామి-వ ఇఖ్ 7 రాజు -అవా-లిహీ- -మిన్స్ హుఅక్బరు- ఇన్లల్లాహా-వ 

ల్- ర్-ఫిల్- నతు-అక్బృరు- మినల్ ఖ్ ఆ 'లి-వలా-యజాలూన-యుఖా తిలూ నటక్- 

వాత్తా “యరుద్రూ-కుమ్- -అన్-దీనికమ్. ఇనిస్-త్రతాజా- వమన్ -యర్-తదిడ్ -మి 

న్ -రుమ్ - -అన్-దీనిహీ-ఫ -ఫు "యముత్ -వహువ-కాఫిరున్ - ఫా ఉలా-ఇకాొవాబితత్ - అల 

మాలుహుమ్ -ఫీద్ -దున్యా-వల్ _ఆఖర తి-వఉ -లాయిక-అస్ -హో బున్నారి-నూు 

మ్ -సీపో-ఖాలిదూన్ ,218.ఇ్రన్న ల్ల-జీన-ఆమ నూ-వల్లజీన-హాజరూ-వజావాదూ 

ఫీసబీలిల్లాహి -ఉలాఇక్-యర్ జూనారహ్మాతల్లాహావల్దాహు-గఫ్లూరుర్ రస్పీ+మ్. 

217. వారునీతో హా రామ్ (నిషీద్ద) మాసములో యుద్ధమా డుటనుగూ 

ర్చి ప్రళ్నించుచున్నారు, అందు యుద్ధమాడుట మవాపాపము "అని చెప్పుము, 

మతఆి'బేవుని మార్లమును ఆకే కించుటి యను -జేనుని తిరస్క.రించుట యును, 
కాబామనీదునురడి ఆటంకపజణ చుట యును, అచ్చటివారిని తబుమడు యును, 

"దేవుని యొద్దచాల ఘోరమైన పాతకమగును. ప్రజలను మతేమునుండి తొలం 

గించుట వధించుటకన్న ఘోరమైనది. మణి ఆవిశ్వాసులు శక్షిపొందినచో 
మారు మావుతమునుంటడే (భష్టులగు నంతవజకు నదామితో యుద్ధమాడుచు నే 

యుందురు, ముజిమాలో "నెవైరైనను మత(భష్షులె అవిశ్వాసులుగానే చచ్చి 
నచో అట్టివారికర్షయలు బ్రవాము నందును పగమునందును వృథాపోవును, మ 

తీవారు నరకనివానులు. అందేనారు చిరకాలముందురు. 21కి, నిశ్చంయము'గా 

నెవరు విశ్వసీంచిరో, మజీయు'నెవరు తమజన్మభూమిని విడనాడి "జీవుని 

మార్టమందు యుద్ధమాడిరో వారుబేవుని కృపను ఆనించుచున్నారు. మట్టి 

చేశ్రఃడ క్షోమించు “*ః వాడును దయాళున్రును, 

వ్యా! 217, రజబునెలలో యుద్ధమాడకాడదు అనుధర్శ్మము గలదు, 

“అందులకే దానికి హరామ్ (నిశ పీధింపరబడిన) నెల అనిేరు. హజత్ నుహా 

మ్మదువారు, మదీనానుండి తమళివ్య్టలలో కొందణీని మాకా... పుర (ప్రాంత 
మునకు పోయి అవిశ్వౌలగు ఖురెషుల విషయము విభారించుకొనిరండు అని 
పంవీరి, శీమ్యులుబోయి నఖ్లా అనుచోట బసచేనిరి, ఆదారినుండి కొండలు అవి 

శనులు పోవుచు శిష్యుల ” నెదుర్కొ-నిరి. శిష్యులు ఆ దినము జమాదస్సాని 
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పాత్రులను గమనించి ధనము ఖర్చు చేయవలెను, లోభితనము వహింపరాదు. 

ఎట్టిమేలుచేసినను -జీవునికిం చెలియును. ఆతండుదాని ఫలితము నొసంగును, 

కనున భక్తితో దానముచేయుచు నుండవలెను. 
వాలు 

౨16. కుతిబెఆలై కుముల్ - 'ఫతాలు-వసునా “వర్-హుల్ -ల
కుమ్-వఅస్తా 

అన్-తక్షా-రవూమె-అన్-వపువ ఖై రుల్ - లవమ్-వ-ఆసా-అన్- తుహిబ్యూ- 
తాత 

వే.-అన్. _ఫవాువ - షరు)ల్ - _లకుమ్ వల్లా హుయయఆ- లము-వఅన్తువు-లాతఅా 

లమూన్. 

416, మిరు యుద్ధము చెయునట్లు మోకు విధింపంబడీనది. అది మోకు 

ఛారముగాందోంచను. మటీబివుశః మాకునష్టముగాం దోంయయనది, మాకు మేలు 

గానుండును. బవుశః మోకు మంచిది. అనితోంచునది మోారకుకీడుగొా నుండును 

కాయోలు. ేవుంయు సర్వము "నెలుంగును, మోకుందెలియదు. 

వ్యా! 216, హజత్ వై గంబరులవారు మకాస-నురమును విడిచి మదీ 

నాపురము చేరినపిదప శత్రువులతో యుద్ధమా డవచ్చును అని సెలనయ్యెను, 

దానికీ ముందు భతువ్లులువెట్ట చెటు బాధలను సహించుచు టర్పుగలిగియుండిరి. 

ఇవుడు శ త్రువ్రలతో మాన, “పాణ, ధర్మ). దేశరక్షణార్థమై యుద్ధమాడవలసి 

నడి అని విధింపంబడియిను. సహాజము గా యుద్ధము ప్రతిమా నవునకును భార 

_ ముగాందోంచునదియీ, కాని శాంతినెలకొలువుటికు యుద్గమాడి తీరవల సీన బే, 

' దానివలన విజయము మొదలగు మేల్టుగలుగును. యుద్ధమాడక వ వీటికి తనము 

వహించిన శత్రువు బలిపడీ -దేశవినోశముతోం బాటు మాన పాణ ధరగ్హనష్ట 

ములు గలుగును, ఎట్టురోగులకు ఉపయోగకరమగు చేదుమందు తాాగుటట 

కష్టముగానుండునో అటులేఉపయోగకరమగు యుద్ధము భారము గా: దోంచును 

శని అందు మేలుండును. ఎట్టు రోగి అపథ్యములను కోరి నష్టము చేసీకొను 

నో అటు లేయుద్ధమ వదలుట మంచిదని తోందును. కాని అది నష ష్షకరము. ఎద్జి 
మేలో ఎద్దికీడో” 'బేవునికి ఎలుక, మానవులు దాని తత్వము నెబుంగంజాలరు, 
కావున 'డేశ్రనాక్ఞలను శిరసావహించి అమలు చేయవలెను. ముసల్యానులకు 

యుద్ధము చేయుట భారముగాతోంయటకు ఇంకొక కారణముగలదు, ప ప్రథ 
మవదీన ముసల్మానుల సంఖ్య కొద్దిగా నుంజెను, శత్రువులు లెక్క. లేకండిరి. 
యుద్ధమాడిన ఇపుడున్న కొద్దిమంది. భక్తులు కూడ వధింపయిడి ధర్మప9ణార 

ము ేగిపోవు నేమో అని జంకుంజెను. కాని విజయము అపజయము సంఖవ్రిమై 

'నాధార పడియుండదు. చేవునిదయగలిగిన కొద్దిమంది యే విజయము నొందు 

దురు, దాని కీడు మేలు దేవుని శే దెలియును. అని పాచ్చరింపంబడి యెన్ను, 
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నెల ఆఖరు దినమని తలంచి అవిశ్వాసులను వధీంచిరి, అది రజబునెల మొదటి 

కేదియయుండాను, పొరపాటుతో జరిగిన యుద్గమును పురస్కరించుకొని 

అవిశ్వాసులు యుద్ధమాడ కని "నెలలో ముసల్మానులు యుద్ధమాడిరి, అని 

నిందింపసాగిరి, దానిలహర్చి ప్రజలు వె గంబరులవారిని (ప్రశ్నిం చిరి, దానికి 

జవాబు ఈవాక్యములోనింక్యాబ'డెను. హరామ్ నెలలో యుద్ధమాడుట మహ+ 

పాపమే, కాని మసల్మానుల వలన పొరపాటుగా ఇది సంభవించెను, కావున 

శమింపందగి నదే. కాని అవిశ్వాసులు తాముచేయు చున్న మహావాతేకములు 

ఈ హారామ్ నెలలో వధించుటకన్న ఘోరమైనవి, మక్కా- ఖ్బురెములు దేవు 

ని విశ్వసింపక, దేవుని మార్షమగు బ్రస్టామును (ప్రజలు అవలంబింపకుండ ఆశే 

వించుచు అనేక ఆటంకములు కలిగించుచు మునల్మానులు, కాబామసీదును 

దర్శించుటకు: గాను రావండంటేసీ, ముసల్మానులను తమ పురమగు మక్కా-పు 

రమునుండి తజీమివేసీరి. ఇవన్నియు బేవునినన్ని ధానమున మహాపాతకములు. 

'అదియును గాక పజలను మతమునుండి తొలంగించుట వధించుటకన్న గొప్పు 

పాపము పేనలైన మాసల్మానులు తాము స్వీక[ందిన ఇస్తామ్ మతమును విడ 

నాడవలెనని ఖు_రెషులు వారికి నెట్ట రాని బాధలు వెట్టుచుం౦డరి, కాని మున 

లాను భక్తులు ఆహింసలను సహించుచుండిరి, మజిఅవిశ్వౌసులు శక్తీ పొం 

దినచో ముసల్మానులు తేమ మతీయు వదలువజుకు వారితో యుద్ధమా డుచు 

నేయుందురు.. ఇదిఆవిశ్వాసులకు స్వభావము, కావున వారి నిందలను హింస 

లను భక్కులు లెక్క._పెట్ట రాదు, యుద్ధమాడవలని వచ్చినచో "వెనుదీయం 

గూడదు. తమ మతమునందు స్టరముగా నుండవతను. అట్టుగాక ఎవరయిన 

తాము స్వీకరించిన ఇస్లామ్ మతమును వదలి మత భోష్టులె అవిశ్వానస్థితిలో నే 

చచ్చినచో వారికర్మలు ఉభయలోకములలోను వృథాపోవును, ఇహమునందు 

వాక్కు_ దొరకదు. నికాహ్ (పె-డ్రిస. బంధము) తెగిపోవును. మజీయు నితర 

క్రవాలోక సౌఖ్యములు పోవును. పరలోకమునందు దీనికి ముందుచేసిన పుణ్య 

ముల ఫలికేము లభింపదు. భిమ్హత్వపాపమువలన నరక నివాసము లభించును, 

అదు సదా ,యుండవలసివచ్చును. మతము వదలి తిరిగి మతము స్వీకరించిన 
చో పూర్వపు పుణ్యములు లభింపవు. కాని దీని పిదప పుణ్యముల ఫలితము 

లభించి నరకనివా సము తప్పిపోవును, 

వ్యా! 215. మతభష్టుల సమాచారము వీడప భక్తుల విషయము చెప్ప 

బదుచున్న ది. విశ్వపించ్చి మతము స్వీకరించి నందులకు విరోధులు పెట్టుబాధలకు 
సహించి తుదకు తమ జన్మభూమి వదలి శాంలిలభీంచు దేశమునకు వలసపోయి 

. "దేపుని మార్హమ._దు కృపి.సల్పి ధర్మ యుద్ధము లాడినట్టి యుసల్మానుభకులు 

"దేవుని క్రీతికిని సేమకును పాత్రులు, అందుచేకశే వారుదేవుని కృపను ఆసీంచి 
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యుందురు. ఒకవేళ్ ఇట్టిభక్తలలో పొరపాటు జరిగిన -జేవుండు వారిని క్షమిం 
చి వారియందు కృపచేయును. కావున ముసల్మానులకు ఈ వాక్యమయులందలి 
గుణములుండవ అను, \ 

| నీ జాం 
219. యస్ -అలూ-నక-అనిల్ -ఖమ్రి - వల్ -మైసిరిఖుల్ -ఫహిమా- ఇ 

నున్ కబీ-రున్ - వామనాఫి,ఉ- -లిన్నాసీ-వ- ఇస్తుహుమా- అక్బరు" మిన్ - న్నఫ్ "బహి 

మా-వయస్ "అలూ "నవ్ మాడా? యున్ "-థిఖూ నాఖులిల్ -అఫ్వ-కదా లికాయుబ 

యు -నుల్లావు-లప-ముల్-ఆయాతి-లఆల-కమ్-తత-ఫక్క_రూన. 229. ఫిద్_ 
'దున్యా-వల్ -ఆఖిరతి-వయన్-అలూ- నక-ఆనిల్ -యతామా-ఖుల్- ఇస్తాహుల్ 

లవాువ్ -మై ఖో రున్-వాల్తన్-తుఖా- లితూ-దుమ్-ఫ- ఇఖ్ -వాను-కమ్ -వల్లాహు- 

మయత్-లముల్ _ముఫ్ ఫ్-సిద-మినల్' మున్ - లిపా-వలౌ.పా పొ-అల్లావబఖా” లలైస్కవ | 

మ-ల్లన్న ల్లాపా- అజీ- జాన్. పా!ీమ్. 

219. వారు నీతో సారాయిని గూర్చియు జూదమును గూర్చియు 
(ప్రశ్నించు చున్నారు. ఆశెంటితోను మహో పాపమున్న ది. మణీ (పుజలకులాభము 

నుగలదు, కాని వాని లాభముకన్న వాని పాపము చాల అధికమైనది. అని చెప్పు 

యు. మణీ వమిఖర్పుచేయవలెనని నీతో వారు (పశ్నించుచున్నారు. ఖర్చులు 
పోను మిగిలినది అని చెప్పుము. ఇట్టు మిరు ఇహమును పరమునుగూర్చి యో 

చించుట కి దేవుండు మోకొఅుకు ధర్మములను చదెలుప్రుచున్నాం౭యడు, 220, మలి 

మునల్మాను లునీత్రో తంఢులులేని బిడ్డలను గూర్చిప్రశ్నించు చున్నారు. వారికా 

ర్యము సవరించుటశేష్థమయు. వారిఖర్చును మిరుకలుపుకొన్న-వో వారునూన హో 
దరులే. చెలుచు వాంజెవండొ సవరించు వాంజెవండొ 'ేవునికియెలియును. 

మణీ "దేవుండు కోరినచో మిమ్ములను కష్ట-పెట్టియుండును. నిశ్చయముగా చే 

వుండు సర్వళ కు కండును వివేచనాషరుండును అనీ కలుకుము. 

వ్యా! 219. ఈవాక్యమయ లోను ఇంక ఇతరవాక్యము లలోను ముద్యపానమను 

గూర్చి యు జూదమునుగూర్చి యు చాలకరఠినముగా నివేధింపయిడినది, కావున 
.వై_వును గ లిగిం చు పతివస్తువును(వా రాముని సిద్ధము. అద్దె వ న్తువుకొద్దియ నను 

ఏక్కవయనను "సేవింపలహాడదు, ఈ శై పువస్తు సేవ్వలలో' కేల్లు సారాయి మొద 

లై నవస్తువులు చేరినవి. రెండుపక్షుములందు పల చెములు ౩ పెటిరడు ఆట జూదము, 

ఈ శాలమందు ిక్కు_రరములు లాటరీల బయలుబేజీన వి ఇవియన్ని యు జూదపు 
శాఖ లే. అవన్నియు నిషిద్ధములు (హరామ్. లఃటరీలలో..అద్భష్టయు గలదు 
అని మోసపోయి అనేకులు చెడుచున్నారు, కావున 'వాని జోలికి పోకూడదు. 
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(ప్రజలు పీనిగూర్చి (పశ్నించిరి, అందుకుగాను ఈ మద్యపానములోను జూద 

" ములోను గొప్ప పాపముగలదు, వాని జోలికి పోకూడదు, అయిన ఈ రెంటి, 

లో (పజలకు కొంతలాభముగలదు, కల్టుసారాయి వ్యాపారికీ ధనము లభించును 

అది సేవించువారికి తళ్చాలపు సౌఖ్యము లభి చును. జూదములో "గలు చువానిక్తి 

కష్టము లేక ధనము లభించును. బ్రదియు నొక లాభమే. కాని ఈ రెంటిలో 

న్న లాభముశన్న వాని నష్టముచాల అధిక మైనది. మానవులు అన్ని క్రీడల 

నుండి తెలంగించునట్టి శెలివి మద్యపానమువలన కే శెవుచే పోవును, బేవో 
రోగ్యము చెడును, అన్న కోశ బలము తగ్గును, తుదకు క్షేయరోగమయు పట నిం 

చును, ధననష్టము గలుగును, ఆలుబిడ్డలు గుడ్డకు తిండికి లేక మలమల ) మాడు 

దురు, జగడములు తగవులు హత్యలు జరుగును, మద్యపానము వలన' సుగుణ. 

ములు చెడి వ్యభిచారము మొదలగు దుర్గుణములు పట్టువడును, మొ త్తేముమాద 

| మద్యపానము వలన ఆత్మ, మాన దేహ, ధననస్తములు గలుగును, ఆటు లే 

: జూదములోళూడ ఓడిపోన్సవానికి ధననష్టము గలుగును, చాని వలన నియువేద 

య హీనదశక పాలగును, ల్రిందు కూడ జగడములు హత్యలు గలుగును, 

జాదమాడువాయడు వకృపియును చేయక సోమరియ పోవును, లాభము కన్న 
నష్టము అధికమున్నది. కావున వాని జోలికి పోకూడదు. వాని వలన "దేశము 
నాళమగుచచున్నది. కావున వాని నిర్మూలించుటకు ప్రతిభక్తు ముండును (ప్రభుత్వ 

మును యత్నింపవ లెను, 

వమి ఖర్చుచేయవలెను అని పిశ్నగలిగను. మనుష్యుండు తనసాంత 

ఖర్చులుపోను మిగిలిన ధనమలో సమయోచితముగా తగిన పాత్రము చూచి 
ఖర్చు చేయవలెను. తన యొద్దనున్న సమస్త ధనము పరలోకము నకుగాను దాన 

మువేసీన తానును తన నంసారమును బాధపడును, అట్లు, వలదు, ఎట్టు పరలోక 

మునుగూర్చి యోచించు చుందురో ఆటులే ఇవాలో$ వ్యవహారములు జరుపు 
టను గూర్చియు యోచింపవలెను, బ్రందులికే "దేవుండు ధర్మములను వివరముగా 
('ప్రజలవం దెలుపుచున్నాడు. కొందలు తండ్రిలేని బిద్ణలసాము్యగు విషయము 
ఆ(శ్రద్ధ గా ఖర్చుచేయు చుండిరి. అందులకు తండ్రులులేని బిడ్డల సొమ్ము తినం " 

| గూడేదు. అని చేవుని సెలవు గలిగను. కొందబు భో క్రలయొద్ద కం డ్రి'లేనిబీజ్జలు 
పోషింపంబడు చుండిరి, వారి అన్న పానాదులు చేరుచేసిరి. “దీనివలన ఆ బిడ్డ 
లకు ధననష్టము గలుగసాగాను. దాని౮హార్చి (పళ్నగలిాను, దాని! నెందు 
జవాబు ఇయ్యంబడి నది. తండ్రిలేని బిడ్డలవిషయము సవరించుటలో వాం సొత్తును 
కాపాడుట (శ్రేష్టము, మా ఇంటి ఖర్చుతో వారి ఖర్చులు కలుపుకొని వారిని 
పోపించుట మంచిదియే. వారు మా సపోోదరునే, " అందు తప్పిదములేదు, 

అయిన ఎవరు వారిసొమ్మును వారించి వారిని చెజుతురోో ఎవరు వారి మేలు 
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కొకు పొటుపడుదురో సర్వమును చేవునికిం చెలియును. మేలు చేయువారికి 
పుణ్యము నిచ్చును. చెజుంచు వారికి శిక్షవిధించును.. దేవుండు సర్వళ క్రుండు. 
వివేచనాపరుడు. "దేవుండు కోరినచో తండి'లేని బిడ్డల పోషణ విషయమున 

కఠిన ధర్మములు విధించి మిమ్ము కష్టపెట్టియుండును. శాని "బేవుండు అట్లు 
వేయక సౌకర్యములు గలిగించెను. కానన ఆ బిడ్డల విషయము గోద్ధపు చ్చు 

కొని గౌరవముతో తమ సోదరులనలె కాపాడవలెను, లేనిచో వారు దోడుదుర. 
వారు చెడుటవలన సంఘమునకును బాల నష్టము గలుగును. అందుచేతనే 

అనాథ శిశువులను పోషించుటకుగాను బాల తౌకీదు గలదు. కావున మున 

4 ల్యానులు ఈ విషయమందు చాల శ్రద్ధవహింపవలెను, 

221, వలా- తన్-కిపుల్ -ముష్5- “కాతి- హతా? యయా మిన్న వల-అమ-తు 

క-మూమి-నతున్ -ైై రుమ్ -మిమ్-మువ్-రికతిన్-వతా.అలజబత్-కమావలా- 

తున్ శిహుల్ -మమ్-రికీన-హత్తా- యూమినూ-వల-అబ్టుమ్-మూ-మినున్- మై 

రువు-మిన్ -ముష్-దికిన్ _.వతా ఆర్ల్జబ-కుమ్- ఉలా-ఇక-యద్ ఈ న-ఇలన్నారి- 

వల్లావు-యద్ 'ఊ-లలల్ “జన్నతి-వల్. యన్ ఫ్రలి- బిఇజ్ - నిపొ-వా యు-బ 

య్యిను'ఆంయా?తిహీ- లిన్నాసి-లఅల్ల-వుమ్ -“యత- "జక్కంరూన్.. 
221. మలి దేనునికిసాటి కల్పిం చునట్టి శ్రీ న్రీ'లను వారు విశ్వసించు నంత 

వణుకు మిరు వివాహమాడకుండు. అవిశ్వాసురాలగు (స్రీ మాకు మెప్పుకలి 
గించినను ఆమెకంటును నిశ్చయముగా, విశ్వసించి సరైన బానిస (స్రీ 
గౌస్టు రాలు. మతి అవిశా(నులకు (ముగల్మాను (స్త్రీ లకు) వివావాము చేయిం 

పవపందడు. అవిశా ఏసీ మోకు పసందు అయినను నిళేనననటు గా విశ్వనీం'చి ముస 

లాానుండైన బానిస్స వాని (అవిశ్వాసి) కంటు (్టుంయ. వీరు నరకమార్షము నకు 
పిలుచువారు. మతి దేవుండు తన సెలవుచే స్వర్షమునకు మో త్షమార్షమనకు 
వీలు చుచున్నా6డు, ప్రజలు బోధను గంహించుట కె తన సూచనలన్ విశద 
ముగా వారిశీ. దెలుపుచున్నా౭డు- 

వా 921, ఈవాక్యములలో వివావా సంబంధమును గూర్చి చెప్పం 

బడినది, ,దేనునికీ సాటికల్సించు శ్రీ పురుషులకన్న విశ్వసించిన ముసల్మాను 

బానిస (స్త్రీ పురుషులు శే)వ్భలు, అవిశ్వాసులు, ధనమువేంగాని సౌందర్యము చేయ 
గాని మెచ్చుకొనదగిన వారైనన్సు వారు పోవుమార్హయ నరకమాగ్గిము, వారు 
విగ్రహములను వూజింతురు. "వక్క ెవములన కల్సింతురు. “సిశ్వాసమ 
లేనందున అనేక పాపములు చేయుదురు. ఒక్క "దేవుని నమ్మి ముసల్వాను 

16 - ౯ 
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అయిన బానిసగాని బానిన స్రీ గాని, ధనములోంగాని సౌందర్యములోం గాని 

అవిక్వాసులకన్న తక్కు_వయైనప్పటికిని విశ్వాసమువలన వారు తెక్లులు, ముస 
లాానులు పోవుమార్షము స్వర్షమార్లము, మోత్షమాగ్గము, కావున కట్టి మత 

భేదములుగల వారి మధ్య వివాహా సంబంధముండ రాదు, కావున ముసల్తానులు 

అవిళ్వౌసులాం[డను వెండ్లాడ కూడదు, అటుతే ముసల్ల్మాను (గ్ర్రీలను అవిశ్వ్వా 

సులకు నిచ్చి పెండ్లి చేయింపంగూడదు, అది నిషిద్ధము హ రామ్, "దేవుండు 

చూపు మార్గము స్వర్హమును మోక్షమును తమాపణమును లభీంవంజేయునది, 
(పుజలు బోధ నను [గహిాంచి సన్న్గాక్షయుతులగుట క్రై "దేవుడు తన సూచ 

నలను వివరించుచున్నా డు, అని చెప్పంబడి యొ, 

222, వ-యిస్-అలూ*-నకాఅనిల్ -మహీజబి-ఖుల్"నువ-ఆజన్-ఫ ఆ-తజి - 

లున్ -నిసాఆ ఫీల్ "మహీజ-వలా-తఫో “రబూ-హూు న్న-సాత్తా-యత్-వుర్న-ఫ- 

బ్రా తరహా: వూుర్న-ఫా ఈూ-వున్న_-మిన్ _హాను-అనుర -కుముల్లాహు "అ న్నల్లా 

సాయు-హేబ్బుత్ -తవ్వా-భీ నావర్-యుత-తష్ట్యా-రీన్, 228.నిసా.ఉవమ్- పారుల్ 
లకమ్-ఫామూ-వార్ సకమ్-అన్నా - షతుమ్ వఖ ద్మూ -లిఅన్. ఫు నీరుమ్-వ త్త 

ఖుల్లావా-వలలమూ-అన్న కమ్ -ములా -ఖూహుెవెబిస్-వీ.రిల్-మూమినీన్'. 
222, మణీవారు (ముసల్నానులు) నిన్న (్ర్రీల బుతువులను గూర్చి 

అడుగు చున్నారు, అది అసహ్యము నష్టకరము కావున బుతుకాలమునందు 
(స్రీలనుండి చేయిగా నుండు6ండు. వారు శుద్ధియగు నంతవఆణకు వారిని సమో వింప 
కుడు. మణీ వారు పవితురాండు అయినపుడు చజేవుండు మోకు సెలవిచ్చిన 

చోటునరండు (కలియుండు). నిశ్చయముగా దేవుండు తమాపణకోరు వారిని 
పవిత్రులు (శుద్దులు) గానుండు వారిని (పేమించును అన్ని చెప్పుము. 228, మా 
స్త్రీలు మో క్నే(త్రమలు (పొ లమువంటివారు) కావున మి క్నేత 9) యలకు మరు 
కోరినట్లు రండు. మళీ మారు మీయాత్శలకుంగాను భవిష్యత్తునుగూర్చి (ప్రయ 
త్నింపుండు. మణి దేవునికి భయపడు:డు, మజీమిోరు చేవునినన్ని ధానమునకుం 
బోవలసి' యున్నదని తెలిసికొనుండు, నుణీ ఓ (ప్రవక్త! విళశ్వౌసులకు నంతోష 
వార్హనిమ్ము. 

వ్యా॥ 222; 228. యూదులును న(సానీలును ఇతర మతేస్టులును స్ర్రీల 
బుతు కాలములో "పా చ్చుతగ్గులు-గావించుచుండిరి, ఫొందటు (క్పీలు బుతు ౧ (ము 
మతులు కాంగానే వారి పడక నారి గది 'వేలుగానుంచి వారిని అంటకుండ 

. వారు వండినభోజనము వగైరాలు భుజింపకుండనుండిరి, కొందటు బుతువుశా 
లములోను (స్ర్రీలతో కలియు చుండిరి. ముసల్యానులు వలాగున టప్రవర్తింప. 
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వలెను అని వారు ప్రశ్నించిరి, దాని కుత్తరము ఈవాక్యములలో నియ్యంబడి 
నది. బుతు కాలములో (స్రీలు ఇంటిలోనుండ వచ్చును. వంటచేయవచ్చును. 
వారి నంటుకోవచ్చును. ఒశేపడక యుండవచ్చును. కాని భారాస్యభర్తలు కలి 
యకూడదు, అది అసహ్యామును పోని కరమును నష్టకరమును. కావున (నీలు 
బుతువునుండి శుద్ధియగువలుకు వారితో కలియకూడదు, శుద్దిస్నా నాదులు 
అయిన విదప యథా[పకారయగా సంతానము కొలు కు భా ర్యాభర్నలు కలియవ 
చ్చును. (స్రీలు పురుషులకు తేతేమల్సు (పొలమువంటి వారు), ఎట్లు 'పొల, 
ములుబీజోత్సత్రి కి కారణములో అటు బే (స్రీలు సంతానమునకు కారకు రాం(డ్రు. 
సంతానము కలుగంజేయు-చోటునం జే కోరినట్టృకలియవ చచ్చును. కాని వేలు 
చోటున కలియకూడదు, అది పాపము. "దేవుండు తమాపణ కోరఠువారిని శుద్ధిగా 
నుండువారిని _వేమించును. కాన్ఫున అనహాక్టపు పనులను మానుకొని “దేవునికి 
భయపడి, ఆతని యొద్ద కే పోవలనీయున్నామని యొ జింగి భయభక్తులతో 
నుండవలెను, భయభక్తులు గలిగి దేవుండు నియమించిన హాద్దులను ధర్మము 
లను మిఅక్యు౦డు విశ్వానులకు ఉభయలోక విజయమును, "జేవుని పీతి 
యును లభిం చుననునంతోవ వార్త ఇయ్యి డెను, 

224. వలా-తజ్-అలు-ల్లాహ-ఉర్-జ తల్, -లి-ఐమా-నికునొ-అన్-తబ| రూ? 
వతత్తఖూ-వతుస్ - లహూ- బె నన్నాని-వల్లాహు-సమి--ఉన్-అలీమ్, 995, లం 

యు-ఆఖజు-కుము లావా బిల్ "లగి ఏ-ఫీ-ఏమాంనికుమ్ వలాశిన్ -యు-ఆ-ఖజుకుమ్- 
బిమా-కసబత్ -ఖులూ-బువమ్వలావు-గఫ్టూరున్-పహాలీమ్, 

224. మలి మిరు, ఉపకారమును భ కని (పజలమధ్య సంధి కూర్చు 
టను వదలు కొనుట 3 మారు “దేవుని నామమును ఒట్టుగా వెట్టుకొనకుండు, 
మణి "దేశ్చండు నర్గమును వినుచు నెలుంగు చున్నాండు. 225, మారు వృథాగా 
చేయ ఒట్టులను గూర్చి "దెకండు మిమ్ము పట్టండు, కాని మో హృదయ పూర్వ కముగాంజేయు మో యొట్టులను గూర్చిపట్టును, మళీ “దేవుండు తమించువాం 
డును సహీాం చువాండును. 

వ్యా॥ 224. ఇంక ఒట్టువెట్టుకొనుటకు గూర్చి ధర్మములు వెస్పంబడు 
చున్నవి. కొందణు వదోయుక మంచికార్యము చేయము. అని “దేనని చీరుతో 
గొట్టుపెట్టుకొనుదురు. ఉ|| తల్లిదండు9లకుంగాని న్నేహాతులకుంగాని ఉపళా రము సహాయము చేయుమని ఒట్టు వెట్టుకొనుదురు. అట్టు మంచికార్యయులు 
చేయకుండుటకుంగాను "జేశ్రని నామము ఒట్టునకు అడ్డుగా చేసికొనకూడదు. 
అట్టు ఒట్టు పెట్టుకొనిన దానిక్తై పప్రాయశ్శ్చిత్త్రయు (కఫ్బారాచేసీకొ నవలెను. 
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కఫ్ఫారా విషయము నూరయే మాయిదా వాక్యము 89 కూచునటి. మాటి 

మాటికి "దేవుని నామముతో ఒట్టువెట్టుకొనకూడదు, సాధ్య మైనంతవణికు 

ఒట్టును వదలవలెను. "దేవుండు సర్వమును వినుచు నెబుంగుచున్నా౭డు. కావున 
(పతివిషయములో 'జేవునియందు భయభక్తులు గలిగి యుండవలెను, 225 .కొందణు 

నివ్ప్రయోజనముగా సంకల్పము లేవండ'నే ఒట్టులు వెట్టుకొనుచుందురు. మన 

స్పంకల్పము లేనందున ఇట్టి యొట్టులను దేవుండు పట్టండు. మణి శిశ్చింపండు, 

' కాని మనవూర్వకముగా పెట్టుకొను ఒట్టులను పాటించును. ధర్శువిరుద్ధము 

కాని ఒట్టులను ఫూర్తిచేయవలెను. పూరి చేయనిచో దానికికఘ్ళారామేసీకొాన 
వలెను. ధర్మవిరుద్ధ మైన కార్యము లకుంగాను ఒట్టు పెట్టుకొన్న చో దానినివడలిదా 

నికి వ్యతి-రేకముగాం జేసీ దానికిగాను కఫ్ఫారా ఇయ్యవలెను, చానలుచేయువి 
షయములోమన8పూర్వకము గాం "వేయనిబానలను “దేవ్రంచుతమించుచున్నాండు. 

మనఃపూర్వకముగా జేయు బాసలనుగూర్చి నిశ్చ ంచుటలో నపహించి ఆలస్యము 

చేయు చున్నాండు, మానవులకు క్షమాపణ కోరుటట నవకాశము నిచ్చు 
చున్నాండు. 

996. లిల్లజీన-యాలూ న-మిన్ "నిసా-ఇహిమ్-తరబ్బుసు-అర్ బఅతి-అఆవ్. 

వారిన్ - ఫయిన్ -ఫాడఊు-ఫాఇన్నల్లాహ-గఫ్లూరురా-రహీమ్, 227. వ-ల్లన్- 
అజము ల్ -తలాఖ-ఫ-్తి న్నలాపా-సమాడన్ “అలీమ్ ం 

లర్ ఎవరు తేమ క్ర్రీలలో కలియమని ఒట్టుపెట్టుకొనుదురో వారికి 
నాలుగు నెలల గడువున్నది. మరల వారు కలిసిక్రొనినచో “దేవుండు తమిం 
చువాడున్కు దయాలున్రును. 227, మటి విడిచివెట్టుటవ ప్రూనుకొన్న చో 
నిశ్చయముగా "బేవ్రండసర వ్రమును వినుచు నెటుంగుకొన్నాండు, 

వ్యా! 226, 227, ఎవండెన తన స్ర్రీలో కలియను అని ఒట్టువెట్టుకొని 
నచో వానికి నాలుగునెలల గడువున్నది. ఆ గడువుకాలములోపల తన తీ 
కలిసినచో ఆమె భార్యగానేయుండును. తలాఖ్ (విడియాకు) గాదు. ఒట్టునకు 
విరుద్ధము చేసి నందులకు కఘ్ళారా బ్రయ్యవలెను. దీనిని "దేవుండు తమిరిచును, 
"దెవుడు పరమదయాళువు, భక్కులపారపాట్టు.కమించును. నాలుగు నెలలు 
గడ చునంతవణకు భార్యాభర్తలు కలియనిచో తలాఖ్ (విడియాకు ) అగును, 
భర్త తన భార్యను 'విడాకిచ్చి వదలుకొనవలెనని నిశ్చయించుకొన్నచో దాని 
ధర్శుములను అనుసరించవలెను. వృథా శ్రీని కష్ట పెట్టవ లెనని యు స్టేశపడం 
గూడదు. ధర్మప్రకారము గా సంసారమచేయవ అను. "లేనిచో శా నృ పకార 
ముగా వదలిపెట్టవ లెను. దేవునికి సర్వమును డెలి యును. కావున ఆతిని శిక్షకు 
భయపడ్షవలెను. _ 

న. 
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228, వల్-ము- “తల్ల. ఖాతు- యత-రబ్బన్ నబి "ఆన్ -ఫ్రు సీహిన్న-సలా-సత _ 

ఖురూ-యిన్ “వలా-యహిలు-లహున్న-అన్- యక్ -తుమ్నుమాఖల - 'ఫల్లావు- 

థీ-ఆర్-హోమి" పిాన్న-ఖఇ నొ-కున్న- యూమిన్న -బిల్హాహి వల్ “యామిల్- అఖిరొవబ- 

ఊలకతు-వున్న-అహఖ్-. -ఖు"బిరద్ది-హిన్ను -ఫీ- _జాలిక-ఇన్- అరాదూూ “ఇస్లావాన్ = 
x అవా య్ 

వలవూున్న మిస్ సాలుల్లజ అలైహిన్న-బిల్-మలారూఫి-వలీర్- రిజాలి - అలై - 

హీన్న-దర-జతున్ -వల్లా హు-అజీజున్ -హా కీమ్ - 

“9రి, మలక్ యు తలాఖ్ (విడాకు)ఇయ్యంబడిన స్రీలు నురాండదుబు తువుల 

వలకు తామ వేంచియుండవఅెను, వారు 'బేవ్సని యందును తుదిదినమందును 

విశ్వాసముగల వ్యాఠెనచో చేన్రుండు వారిగర్భములలో పుట్టించిన దానిని దా 

చుట వారికిధర్మయ గాదు. వారి భర్తలు ధర్మ (ప్రకారముగా నుండుటకు ఇష్ష 

పడినచో మరలవారిని చేర్చుకొనుటకు ఆ గడువులోపల బారిభో ర లకు పాక్క 
గలదు. ఎటుసీ న్త్రలవై భర్తలకు హక్కు_ గలదో అటులే ధర్మ (ప్రకారముగా _స్తీ)లకు 

గాడ హాక్కు_గలదు. మణీ పురుషులకు స్త్రీలపై. వి ఘునత (దర్హా) గలదు, "దేవు. 

డు సర్వశకుండును వి వే చనాపరుండును. 

వ్యా! 228. ఇయ తలాఖ్ ధర్మములు చప్పందిడుచున్నవి, భర రృతన భార్య 

ను వదలుట. కు తలాఖు నిచ్చితిని లేక వదలి పవెట్టితినని పలికినచో అది 
తలాఖ్ అగును, దానినే విడాకు అని చెప్పుదురు, అట్లు తలాఖ్ ఇయ్యంబడిన 
శ్రీలు మూండు బుతువ్రుల కాలము తమయాత్మలను కట్టి'వట్రి. "వేంచియుండ 
వలెను, దీనినే ఇద్దత్ అనుదురు, ఈ గడువు కాలములో సీ సీగలుగర్భయదాల్చి 
నచో దాంచి వెట్టంగూడదు, ఎందుక న గర్భవతుల గడువు (ఇద్దత్ ) కాన్సువలు 

కుండును. అదియునుగాక్థ దాంచినవో మూండు బుతున్సలు గడచిన విదప 

క్రతర వివావాముచేసికొనీవచ్చును. అపుడు గర్భములు కలతనొందును. దాంచి 

వెట్టుట చాల పాపము, అందు శీవారు విశ్వాసము గల వా రెనచో దాంచి 

వెట్టరు. ఆని మందలింపం జను. గడువుకాలములో భర తానుఇచ్చిన తలా 

ఖునకు గాను సిగ్గుపడి బుద్ధిగలిగి తిరిగి తనభార్యను తన్యుడ్డనే యుంచుకొ న 
నుశేశించిన చో 4 ఆ భర్తకు అబ్టుచే యు టకువాక్కు- గలదు. కొన్ని సమయములలో 
కోపముతో తలాఖునిత్రురు. తరువాత పశ్చాత్తాప పడుదురు. బిడ్లలుండిన చో 
ఇంకను చాల దుకఖుకరవుగును. కాన్సునేవుండు తిరిగి భార్యాభ ర రలు ౨ కలిసివోవు 
టకు హక్కునిచ్చియున్నాండు. ఇది చేవునికృప. తిరిగి కలినిపోవుటలో భార్య 
ను హింసించునుైశ ముండ గూడదు. సరిగా ధర్మ ప్రకారము సంసారము చేయు 
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నూ్రైశముండవ లెను, లేనిచో దేవుని శిత్షకు భయపడ వలసీవచ్చును. బ్రందు (స్రీ 

పురుషుల పాక్కులను గూర్చి చెప్పంబిడేనది. సీ స్త్రలవై భార్హలకు చౌహ్కకలు 

గలవు. అటులే భర్తవై సమముగా (స్రీ కును హార్కు-లుగలవు. (స్రీలు తమ 

ధనమును స్వెచ్చుగా ఖర్చుచేయవచ్చును. ఆన్స్లోను పాక్కుులుగలనవు, ఇనా 

మునకు ముందు గ్ర్రీళగువలాటి వహాక్కు_లు లేక వారుచాల పీంనదశలో నుండిరి, 

ఇన్తాము వారికీ పావ్క_లను గౌరవమునొసం7ను. వారిహాక్కుులను గూర్చి ఖురా 

నే పషకీఫులో అనేక ధర్గుములుగలవు, ఈవాక్యములో అవన్నియు నిమిడి యు 

న్నవి- పురుషులు సరసారమును నడవుటకు చాల పాటు పడుదురు. కావున 

వారికి శ్రీలవె కొంతఘనత (దర్జా) ఇయస్ధబడినది. ఒక నభాకు అధక్టికుండు 

ఒకరాజన్టమునకు రాజు ఎట్లో అటులే గృవాపరిపాలనమునకు. పురుషుండు 

అధికారి. ఆం కేకాని త్ర శ్రరుములకుబానిసలుగారు. ఈ హక్కు. అధిాకాగము 

లిచ్చుటలో దేవునికి శ క్పిగలదు, అందు అనేకర హాస్యములు గలను, కౌనున 

ఈధర్భాములకు విరుద్ధముగా ఫోవువారిని శి శ్రీ ంచును. 
బల ణి —0 

౨20, . అత్ -తలాఖు-మళ్ఞ అౌని-ఫఇమ్-సాథుమ్- విల "హూఫిన్” జాతస్' 

కిొకు-బిఇ్లహానిన్" వలాయపొల్లు _ లకుమ్ - అస్, శాష్టవబుప్తాలవై -ఈ -_తు 

బమూ-వాన్నె మెలన్ -ఇల్లా- ఆన్ "యఖాఖా- అల్ల- యుఖీ మా-సుదూ? దల్హాహీా- 

ఫయిన్ -ఖిఫ్ తుమ్-అల్లా-యుఖమా-హుదూ- దల్లాహి - ఫలా జునాపహా-అ తైట్ ep 

ఆరాక ద 

మా-వీమఫ్-తద ల్ -బిహీ--తిల్క వొ దూ-దుల్లాహి-ఫలాాతల" తేదూాబ రన న్ - 

శాత్ం 

యత-అద్ద-చుదూ-దల్లాహి- ఫజలా-ఇకావుముజ్ -జా లిమూన్ . 

929. తిరిగి చేర్చుకొను తలాఖు రెండ తూశేను. ఆ విప ధర్మ (హాకా 
రముగా అపుకొనవలెను. లేక మంచితనములో వదలి పెట్టవలెను. భార్యా 
భర్తలిద్దణును "దేవుండు నియమించిన పాద్దులను త్రీరసరింప లేరను భీతిగలిగిన 
తప్పు మారు స్రీలకు నాసంగినదానిని మరల స్రీసికొనుట మోకు ధర్మము" గాదు, 

మరల వారిద్దజు "దెవులి నియమములను అనునరింపలేరను భీతిమోకు గలిగినచో 
భార్యతాను బదులిచ్చి విడుదల గావించుకొన్న చో వారిద్దణికిని దోషము లేదు. 
ఇవి దేవుడు నియమించిన వాద్దులు. వీనిని దాంటిపోట్ండు, మణజావరు ఆ 
హద్దులను మించిపోవుదురో వానే దుర్శ్మాస్టలు, 

వ్యా॥ 229. ఇన్గామనకు పూర్వము భర తన భార్యను పది ఇరువది తేక 
ఎన్ని మార్లుకోరిన అన్నిమాస్ల కనయిక్ట ప్రకారముగా తలాఖ్ (విడావలునిచు చు 
తిరిగి గడువు(ఇద్దత్ )లో చేద్చకొనుచుంెను.శావున ఆ దురావారమును రద్దు 
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చేయుచు, ఒకటి లేక రెండు తలాఖుల్లిచ్చివచో గడునవుభోసల తిరిగి వివాషా 
ములేకయే భార్యను చేర్చుకొనవచ్చును. “లేక వదలి పెట్టవచ్చును. దీనినే తలా 
.ఖెరజ్ ఈ అనుదురు. గడువు గడచిపోయిన వదప వారిద్దజు ఇష్టవడినచో 
తిరిగి యథాపకారముగా వివావామాడవతెను. ేనిచో వేర్చుకొన ఆహాడదు. 
శెండుతూర్లు గాకమూడుతూర్లు తలాఖునిచ్చిన-వో తిరిగి చేర్చుకొనుటకు తిరిగి "వెండ్లాడుటకునువాక్కు. లేదు. మూడు తలాఖులుపొందిన శ్రీ వేటు సురుముని 
పెండ్లాడి నంసారముచేసీన వీదప్ప రెండవభా రతీలాఖుని చ్చి గడువు గడచినవిదస 
మూడు తలాఖులిచ్చిన మొదటి భార్త తిరిగి వింద్లచేనీకొ నంగలండు, “కావున తలాఖునిచ్చుటల్లో ఆ[తములోమూండుతలాఖులు ఇయిస్టంగూడదు,ఇచ్చి నవో 
చింతేపడవలనీ వచ్చును. వీలులేనప్రుడు తలాటు వయ్యవ లెను, కాని వృథాగా 
తేలాఖు నియ్యంహాడదు. ఇది జేవునికి సమ్ముతేముగాదు, భర తన భార్యకు 
నిచ్చిన మహరు సొత్తును తలాఖునకు బదులుగా ఫుచ్చుకొనగూాడదు, బది నిషిద్ధము. తగనుహెచ్చి ధర్భ్మ[పకారము 7౫ నంసారము స్తాగదు అను భీతి 
యుండి, భరలోపము లేకున్నచో భార్య తేలాఖునకు బదులుగా తన మపారు 

ri అట కీపా-జౌ-జన్ గర వహూ-ఫయిన్ -త నిఖివో-ఫలా-జువావా * అలై సామా - అన్ - 
యత- రాజఆ-బ్రన్్ జన్నా-అన్ -యుఖి మా 'సుదూ-దల్లాహి- నతిల్క.. " వదూ - 

— oe దుల్గాహి-యు బయ్యినుహో-లిఖామినాయఅాలమూన్ 
80, మరల మూండవతూరి ఆస్తీక తలాఖునిచ్చినవో ఆస్త్రోవానిదప్పు 

లితర భర్తను పెండ్దాడువలకు మెదటిభార్వకు ఆమె ధర్శపత్ని కానేరదు. ఆపిదవ 
'రెండవభర తలాము నిచ్చిన-చో తిరిగి ఆయిద్దలు చేవునిధర్ణమయ లను అనునరిం 
పంగలమని 'వారుదలంచినచో వివావాముశకేనీ కొని కలిసీకొనిన వారిపై దోష ములేదు. ఇృవిేవుంయ నియమించిన హద్దులు, వీనిని తెలినీవొనువాంగీ విన ౨౦ంచు చున్నాడు, | 

వ్యా! 2830, -ఈ వాక్యమలో, శెండుతేలాఖుల పిదప మూడవ లేటా స్సు చ్చినచో దాని ధరమ చెప్పుంబడినది. మూండు తలాఖులు' పొందిన స్రీ 9ని 
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మొదటి భర్త ధర్మముగా సంసారము చేయంగలనని దలంచినచో ఆమెను 

శెండవభర్క సెండ్లాడి సంసారముచేసీ తలాఖ్టునిచ్చి దాని గడువు (ఇద్దత్ ) గడ 

చినపిదప తిరిగి ఆతండు (మొదటి భర్త) వెండి చేసికొని కలినికొనవచ్చును, 

ఇటు శెండవభర్తను సెండ్లాడవచ్చునను ధర్మముండుట చే నహాజము'గా 

మౌొ(డవతలాఖు నిచ్చుటవభర్త పూనుకొనండు. ఇవన్నియు దేవుండు (ప్రజ 
లకుంగాను నియమించిన ధర్భుములు. వాని ననుసరించిన లోకత్నేమమున్నది. 

281. వ-ఇజా-తల్ -లఖ్తుమున్ "నిసాల-ఫ-బ ల గ్న-అజల-హున్న - ఫ- 
అవాలి ద per. డ్రా 

ఆమ్-సికూ-వున్న-బిమఅ-రూ ఫిన్ -జ-నరిహూూ-హొున్న-బి- మఅ - రూఫీన్ - 
జాల అలీ ° కొ 

వలా-రుమ్-సీరూవహున్న -జి రాగరన్ లితే_అ-తేదూ-వ-మన్ -"యఫ్-అభ్ -జొ లిక - 

ఫఖద్-జలమ-నఫ్-సహూ-వలా-త ల్ "తే భి-జా-ఆయా - తిల్లాహి - చంంజువన్- 

వవ్-కరూ-ని ఆమ- తల్గాహి అలై కమ్-వ మా-అన్ -జల-అలై కుమ్మినల్-క తొబి- : 

వల్. .పళ్శతి-యాఖ్యప.కమ్ -విప్ీ-వ త్త -ఖుల్తాహా-వల్ లమూ క్ అన్నల్లాహూ- 

బికుల్లి- వెయిన్ -అలీమ్ . 

281. మణీ మారు మీాస్పీ )లకు విడియాకునిచ్చిన పిదప వారు తమ 
గడువును నమో వీంచినచో వారిని ధర్షప9-కారముగా చేర్చుకొనుండు, లేదా 
ధర్మప)కారముగా విడిచిపెట్టుండు, మటి వారిని సతోయించు (హీంసించ్చుట 

కును వారికీ అన్యాయము చేయుటకును ఆపిపెట్టపండు. మెౌకువండు అట్లు 
_ చేయునో ఆతంజే తన నష్టముచేసీకొనును, మటీ దేవుని ధర్మములను ఎగతొ 
, లిగా జేసికొనకుండు, మణీ మీపెనున్న దేవుని అనుగహమున్కు మోకు (గంథ 
స, మును జ్ఞానమును ఒసంగి దానివల్ల మాకిచ్చు బోధను జ్ఞ వికిం దెచ్చుకొనుండు, 
| మణీ దేవునికి భయపడుండు. దేవునికి సర్వము డెలియునని "జెలిసీకొనుండు, 

వ్యా! 281. కొందు విడియాకునిచ్చి గడువు నడుమతిరిగి భారస్ట్రలను 
చేర్చుకొనుచు సంసారము ధర్మము గాంజేయక తిరిగి తలాఖునిచ్చి మరల .మును 
పటివలె గడువు మగియక్రముం బే చేర్చుకొనుచు భార్యలను అనాష్ట్రయము గా 
హింసించుచుండిరి. అట్టు చేయవలదు, ధరగ్హముగా సంసారము చేయవలెనని 
బుద్ధిగలిగినచో తిరిగి గడువులోపల జేర్చుకొనవతెను. లేక ఢ ద్ధి ర్భ క కార 
ముగ వదలిపెట్టవలెను. అట్టుచేయక మాటి మాటికి తలాఖునిచ్చి తిరిగి చేర్చు 
కొనుచు హింసించుట ధర్మాముకాదు, ఇట్లు చేయుటవలన ఆతనికి నవముగలు 

' గును, ఆతని మనస్సునకు శౌంతిగలుగదు. మలి భార్యబంధునులు “ఆసహా పద విరోధింతురు. ఇట్లు చేయుట దేవుని ధర్మములను ఎగతాళి వేసినట్లగును, 
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దీనివలనంగలుగు దేవ శిక్షవ భయపడవ'అను. మరి వివాపానంబంధము “జ్ర 
వుని అను[గపాము, మతి చేవు+శు ఖురాను (గ్రంథమును జ్ఞానమును నొళం 
గను. ఇదియు గొప్ప మేలు, వీనిని కమి కిందెచ్చుకొని కృతజులె దేవని 
ధర్మమయులకు బిభీయునై యుండవలెను, ఎవెట్ట్లు ఆచరింతురో సర్యము "దేవన 
నికి. చెలియను. కానన దీని నెజింగి జీవుని శిక్షకు భయప 
"వా చ్చరింపంబడి యొ . 

2832. వ-ఇజా"తల్లఖ్ తుమున్ “నీసాఆ-ఫబలగ్న అ-జలనున్న-ఫలా-తల 
జొలూహున్న -అన్"యన్-కిపొ నత జ్ -వాొబ-పూున్న ర్హిజాతరానాాా నము 

క 

- మిల్ “-మఆ.రూఫి-జాలికాయా అపి.బిపీ. మన్-కాన-మిన్ కుక్. యయూమిను- 

బిల్లాహా-వల్ -యామిల్ -ఆఖిరి-జా లి.కుమ్-అబాా_-లకుమ్ -నఆత్-పారు-వలా 
లం 

య 
ద నా 

హు-యలఅ-లమువఅన్తుమ్-లా-తఅ-లమూన్, 
282. మిరు మిా(స్ర్రీలము తలాఖునిచ్చిన పిదప వారు తవు గడువును ముగించి ధర ప్రకారముగా వాలే ఇష్టపడి తమ భర్తల విండ్లాడవతెనన్న మీరు వారిని అడ్డువేయకుండు. మాలో నెవరికి జీవునియందును తుది దిన 

మందును విశ్వాసము గలదో వారికీ ఈ బోధ బ్రయ్యంబడు చున్నది. వందు మోకు బాల మేలును పవ్షితతయును గలదు. ఆది జెన్సనికీంటెలియును, మాఠుం 

వ్యా॥ 282, ఒకటి లేక రెండు తలాఖులిచ్చిన ఓదప గడువు (ఇద్దత్ ) గడ 
చిన విదప తిరిగి ఫూర్వపుభ లతోనే ఇష్టపడి ధర్మ (ప్రకారముగా వెండ్లా 
డవలెనని స్రీలు కోరినచో అబులేగావింపవాలను. స్త్రి బంధువులు దానికి 
ఆడ్డుచేయరాదు. అని విశ్వాసులకు బోధయున్నది, -కావున వారు ధర్మప్రతా రముగా నడుచుకొనవలనీనది, విశ్వౌనము లేనివారు తవు ఆత్మల ఇన్మ్యప్రకార 
మగా నడచుకొంధురు, కాని భక్తులు “దేవుని ! ధర్మములను శిరసావహించి అనుసరింతురు. స్త్రి మునుపటి భర్తనే పెంస్లాడుట మంచిది, ఆందు వాల 
మేలును పవితతయును గలదు, ధర్శములన్ని య జేవునికిం డొలియును. మాన 
వులగు మీికరడలియదు అనివందలింపంబడి యును. 

ల! న టొ 
గ 288, వల్ “వాలి దాతు...యుర్" -బిలనెబొలా-దప్యాన్న "నాయ ని_కామి ఆం క య 

౫ ని-లిమన్ -అరాద-అన్ -యు-తిమ్మర్ -రజా- అఆ త-వఆ-లల్_వూల్రూం గిలభ్బూ 
రిజ్ ఖు-చున్న-వకిస్-వతు-వుున్న-బిల్_.మలో ఫి-లా-తుకల్లపు-న ఫ_నున్_9ఇ 
16 
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ల్లా-వుస్ ఆహో లాతు- జార" వాలి-దతుమ్ -వి-వలదివ "వలా మాలూ- ద దుల్ - 

లహూవీవలదిహీ-వ ఆ- -లల్-వారి సీమిస్ లు- జాలికఫయిన్- -అరాదాఫసా లన
్ 

అన్-తరా-జిమ్ -మిన్-హుమా-వతషా-వురిన్-ఫ లా-జు నాపై. హీ+మా వల
్హిన్ - 

షష 

అరత్ -తుమి- అన్ -ఠస్ - తర్-దేఊ-బా
లా-దకువ్-ఫ ఫలా” జునాపాం - అలై 

-కమ్9 

షా 

జా-సలమ్' తుమ్-మా- ఆతై. -తుమ్-బిల్ -మలరూఫి-వత, 
-ఖుల్టాహ-వలాలమూ 

అన్న ల్లాహా- -విమా- తల్-నులూన- బసీర్. 

988. మణీ యు తల్లులు పూర్తి “రెండుసంవత్పరములు పాలుగడువు 

పూరి చేయవలెనని కోరినవారికి తమ చేతిబిక్లలను పాలక ఇయ్యవలెను, 

ధర్మ[ప్రకారయుగా బిడ్డ సౌంతగాండగు తండి) పాలిచ్చు (ప్రీలకు భోజనమును 

వస్త్రముల నియ్యవలేను. గ్గరి కీ క్రిమించిన కష్టము ఎవ్వరి! నియ్యంబడదు. తల్లికి 

ఆమ్ బిడ్డవలన కష్టమా కలుగ ంజేయంగవాడదు. బిడ్డ సొంతగాండగు తండిికీని 

తన బిర్హవలన నష్టము కలుగంగూడదు. ఇటులే హరసుల వై నను విధింపయిడి 

నది. మరల తల్లిదం(డులు తమ సమ్ముతముతోను పరస్పర అభిప్రాయముతోను 

రెండు సంవత్సరములలో నే బిడ్డ శిడల పొలువదలింపవ అనని అఇష్టప కుడిన-దో వారిమై 

నెట్లిదోష ములేదు. మఆీమిోరు మోబిడ్డలకు చాదిపాలి నింప వలెనని క్రో 

ధర్న పకారముగా నియ్యవలసీనది, బ్ర్సి'వేసీనచో మోకు నెట్రి వోవములేదు, 

మణీ మిరు "దేవునికి భయపడుండు, మట నిారు-చే య నదం తయ "బీవుండు 

చూచుచున్నాండని తెలిసీ కొనుండు. 

వాని! ౨09, విడియాకు పొందిన స్తీ లకు పాల్నుతాగు ఉడ్డలున్న చో 

వారు తమ బిడ్డలకు పాలియ్యవలనీనది, త్రలి ని తండ్రులు రెండు సంజీర్పరములు 

పూరి, చేయవలెనని కోరినచో ఆరెండు 'సంవత్సేరయులు పాలియ్యవలెను, 

వీడ గ చేహారో గ్యమునుబట్టి త ల్లిదండు9లు రెండునంవత్సరము ల లోపల్సే పాలు 

వదలింపవలెనని నమ్మత పడినచో నట్లుకూడ చేయవచ్చును, దానివలన నెట్టి 
దోషమును పాపమును గలుగదు, బిడ్డలకు పాలి చ్చు కాలములో తల్లుల ఆన్న 

వస్తాదుల ఖర్చులు ఫ_క్షిఫొలంది బిడ్డలతండులు భరింపవ లెను. జండు తల్లికి 

గాని తండికింగాని నష్టము గలుగంగూడదు. నిష్కారణముగా తల్లి తనబిడ్డకు 

పాలియ్యనని తిరస్కరించి భర్తను కష్ట ప్ప పెట్టగూడదు, అటు బే కొగణముో్క 

యే తండ్రి బిడ్డను తల్లినుండి ' విడిపించి 'యితేరులవద్ద పాొలిన్పించి వొలిచ్చు 

తల్లికి అన్నేవస్వాదులు తక్కువచేసీ కష్ట్ర పెట్టం గూడదు. ధర్మము-గాను న్యాయ 

ముగాను నడచుకొనవతెను. తల్లిపాలే బిడ్డలకు శేషము. ఇందు ననేక లాభీ 
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ములు చేహారోగ్యయ గుణములనుబట్టి గలుగును, ఒకవేళ్ బిడ్డతం(డి చనిపోయి 
నచో వాని వారసులు బిడ్డకు పాలివ్పీంచుటకు వై ధర్ధమల ననునరింపవ అను, 
సకారణముగా తల్లిదండ్రులు సమ్మతించి దాది ఖర్చులు ధర్మ (పశాగమిచ్చి 
బిడ్డకు దాది పాలివ్పించిన ఎట్రిదోషమును పాపమును గలుగదు. ఈ ధర్మముల 
నాచరించుటలో "దేవునికి భయఫడవలెను. పాచ్చుతగ్ధ్హులు చేయరాదు, అన్యా 
యము గావింప రాదు, 'బేవ్రుండు సర్వము చరాచుచున్నాందు. ఆతనికి నెద్దియును 
మజుంగు లేదు. అని తెలిసికొని భయభక్తులు గలిగి గృవాస్థ ధర్మయల నాచ 
రింపవలెనని "హాచ్చరింపంబడి యను, 

క 
ల Ams 

284. వల్ల జీన-యుతేవఫ్-ఫానామిన్-కుమ్-వయ-జరూన_అజ్-వాజన్ - 
వాటి = నా అయ్యి ఆజా 

యతే-రబ్బస్ న-బిలన్-ఫు సిపాన్న-ఆక్-బఅత-అవ్"మారిన్-వ-అమ్ రన్-ఫ- ఇ జా- 

బలగ్న-అజల-వున్న-ఫలా-జునాహా.అతై కుమ్-ఫ మా-ఫఅల్న -ఫీ-అన్" ఫునీహి ' 

న్న-బిల్ మఠ రూకి-వల్లా పఖ-బిమా-తఆమలూనఖబీర్. 

264. మణీయు మీలో నెన్నరెన మృతినొంది తమ స్త్రీలను వదలి 
పోయినచో నట్టి విధవ స్రీలు నాలుగునెలల పదిరోజులు జేంచి యండవ'లెను, 
ఆవిదప వారు తము గడువును ముగించి తమ విషయము ధర్మ ప్రకారముగా "నే 
దేన చేసికొన్నచో మ్మావె నెట్టి దోషములేదు. మణీ జీవునికి మారుచేయు 
నదంతయు నెటుక, 

వ్యా॥ 284. అందు భ్నార్తచని పోయిన పిదప గర్భవతులుకాని విభవలు 
పునర్వివాహము చేసీకొనకుండ తమ యాత్శలను కబ్దెపెట్టి నాలుగు నెలల 
పదిరోజులు వేంచియుండవలెను. ఆ గడువు ముగిసీపోయిన' చిదప గర్భములే 
కుండినచో ధర్మపకారముగా నీంగారము గాని తిరిగి వివాహాము గాని వోసీకొని, 
నచో చెట్టి దోషము లేదు. అని చెప్పంబడి య, గర్భవతులై నచో నట్టి స్త్రీలు 
కాన్సుఅగువజుకు వేంచచియుండవలెను, ఈ గడువులో విధవల్సు సింగారము 
మొదలగు అలంకారము చేసికొనంగాడదు. కారణములేని"దే తానున్న ఇల్లు 
వదలి పోంగూడదు. కొందజు నలువది దినములలోనే ఇ _ర్ష గృహమునుండి 
అలంకరించుకొని తమ తేల్గీదండుల యింటికి పోనదురు, అట్టు బోయపాడ దు. 
“దేవుని ధర్మముల ననుసరింపవ'లెను. అందు లోక తే మమన్న ది, వ్యతిరేక 
ముగా నడవంగూడదు. కొందజు బంధువులు విధవలను పునర్వివాపాము వేసి 
కొనకుండుటకు నిర్భంధింతురు, అట్లు చేయంకూడదు. "జీవుండు విధవలకు పున 
ర్వివాహాపు హక్కు. నిచ్చి యున్నాండు.అందువారికి జులుగలదు. “జీవునికి సర్వ 
మును దెలియును. ప్రజల కర్మలను నెజుంగును. వారికర్నల ఫలితేమిచ్చును, 



124 ఖు రా నెవరీఫ్ [శాండము 2 

అణా. అనాది 

285, వలా-జునావా-అచై. కుమ్-దీమా - అర్రప్ర-కంమొ-బిహీ -మిన్-ఖిత్' - 

బతిన్-నిసాయి-జా- అకనన్-తుమ్- ఫ-అన్ఫుసీ-కమ్ -అలి-మల్లావు-అన్నకమ్- 

సతజ్-కురూ-నసున్న-వలాకిల్ -లాతువా -ఇదూ హున్న "సి ర్రన్ "ఇల్గా-అన్ త 
ఆజా లీ లానే 

ఖూలూ- -ఫాలమ - మఠ్రూఫన్-వలా. రఆీజిమూ,. ఉఖ్-దతన్-ని కాహి-వా తా 
నా 

నరా 
యజబు-ా గల్ కి తౌబు-అజల హూ-వలలీ మా క్ అన్నల్లాహా-యఅ-లమూ 

అన్-ఫు నీకమ్-ఫమ్ా-జరూహు- వలీలమూ-అన్నల్లావాగఫూ న్ 
286. మతి స్పష్టముగా _గాక మాటలధ్వనివలన వివాహవిషయము టెలిపి 

నను లేదా ఆవిషయము మామనస్సులలో దాంచిపెట్టినను మావై నెట్టిదోష 
ములేదు, నిశ్చయముగా మిరు ఆ (స్ర్రీల విష విష షయమ చర్చింతురని -జీవునికిం 

_చదెలిసీయే యున్నది, కాని ధర్మ పకా ము గా నెదో యుకమాట చెప్పుట తప్ప. 

మటుగుగా వారినుండి వివాహా వాగ్దానము తీనీకొ నకుండు, మణీ నియమింప 

బడిన గడువుకాలమ ముగియు నంతవజకు చెండాడుటను -నుేశింపకుండు. 
మణీ మా హృదయములలో నున్నదంతయు దేవునికి -దెలియును, అని మారు 
చెలిసీకొని ఆతనికి భయపడుండు. నిశ్చయముగా "దేవుండు శతమించువాంతున్ను 

నపోాంచువాండును అని జెలినీకొనుండ, 

'వ్యా1 285, భర్త చనిపోయిన క్రీ గాన్ని లేక మూండు తలాఖులు 
పొందిన (స్ర్రీగాని గడువు (ఇద్దత్) కాలములో నుండునంతవణకు నట్టి న్ర్రీల 
చెవరును గడువు (ఇద్దత్) ముగిసిపోవునంతవలుకు వివాహామాడ (గూడు. 

'స్పష్టమగా బివాహావా ర పంపంగూడదు, మణి మజుంగుగా వివావా వాస్టా 
నము పుచ్చుకొనలవాడదు, కాని వివొహుమ చేయు తలంపును మాటలధ్యని 
వలన తన ఇష్టము దెలివీన తేప్పు గౌదు, నిన్ను (పలి మనుజుడు కోరును. 
"లేక ఎచ్చట్ననైన నేను చెండ్లిచేసికొనవ అెనని యున్నానని న్స్ సికిం చదెలిషిన 

ఆతని వివాహాను తలంపు '"ధ్వనించును, స్పష్టముకాని యిట్టి మాటలవలన 
దోషములేదు, మానవుని మనన్సులోనున్న సర్వము -జేవ్చనికిం ' దెలియును, 
కావున జేన్రనిక్ భయపడియుండవలెను. ఏదైన పొరపాటు గలిగిన క్షమా 
పణ కోరిన చేన్రుడు తమించును,. పొపముచేసీనవారికీ శీఘుముగా శిత 
నియ్యక సహి౨చువాండును ఆతంజే అని దెలిసికొనవఠతెను, అని హౌచ్చరింప 
బడఢియె. గడువు (ఇద్దత్ ) కాలమ్లో నికాహో (పెండ్లి) చేసికొన్న చో "పెండ్లి 
కానేరదు. అందు మపోాపాపముగలదు. ఇద్దత్ (గడువు) కాలము ముగిసిన 
వీదప పెండ్లి చేయట ధర్షమగును, 
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287, లా-జునాపా-అ_లైకమ్ -ఇన్, -తల్టఖ్ -తుమున్. -నిసాఆ "మాలమ్ - 

తమస్సూ-హున్న-కౌ-తవ్రిజూ- లహున్న -ఫరీ-జతన్-వమ శ్రీ డావున్న అల్" 
మూూనిల్తి. ఫదరువూ-వాఅలర్-ముఖ్-తిరి- ఖదరు వూ- వుతా- ఆమ్ - బిల్ -మ త 

రూఫి-వా ఖ్ -ఖున్ -అలల్ “ము జో.-సిసీన్. 9 

2౨6. మాఠు _స్త్రిలను తాక్రకముంబే స్పీరీలక్రొలికో మవారు నియమిం 

పకయుడి వారిక్ తలాఖు నిచ్చినచో మాపై. నెట్టి దోషములేదు. మతి 
వారికి ఖర్చుకుంగాను నొాసంగుండు. ధనవంతులు తమశ కి కొలంది మటి బీద 
వారు తమ శ క్తికొలంది ఖర్చు ధర్భప)కారముగా నియ్యవలనీనది, ప్రది 

సత్మా_ర్యమయు చేయవారి-ఫె విధింపంబడిన ది, 

వ్యా॥ 256. మహారు నియమింసకయీ చేసికొనిన వివాహము చెల్లును. 

కాని తరువాత యథా[పకారము గా మహారు నియమింపవలెను, మహారు 

అనగా భర్త భార్యకుంగాను వివాహాము జరుగునవుడు ఒప్పుకొను ధనము, 

అది వారి శక్తి యోగ్యత కొలంది నియమింపంబడును. ఒకవేళే ఇంతమవారు 
అని నియమిిపకయీ వివావాము జరిగిన విదప "భర్ష తన ఖగ తాక్రక 

ముంచే (అనగా వారు కలియకముం దే) లేక భార్యాభర్త రలు వకస్థ ము (ఖల్ 

వత్ ) లో వసీంపకము౨ దే తలాఖు నిచ్చినవో మవారు ఇయ్య నక్కలు లేదు, 

కాని ధర్మ[పకారముగా భర్త తన న్ధ కీకొలంది ఉపకార రూపమున కొంత 

ధశము నొసంగి తీకవలెను, "ఇల్లొనంగుటవల్ల స్త్రి బంధువులకు దేవ ముండ 

చేరదు, (పజలలో నామెకుగూర్చి సందేహములు పుట్టను. భర్త రయే వదో 

కారణమువలన తలాఖు నిచ్చెను. కాని పెండ్లికాంతులో నేమియు లోపము 
లేదని తెలియనగును, లేనిచో భార్త ధనము ఎందులకు నొనంగునని యూ 

పీంపంబడును. గర్భాధానము కాక వకస్థలము (ఖల్వతు) లో వసింపక ముందే 
కలాఖు నిచ్చిన గడున్ర (కక్) కాలము లేదు, 

287. వ- ఇన్-తల్ల గ్ తుమూసున్నా ్న మిన్ -ఖన్లీ-ఆన్-తముస్సూహున్న- 

“ఖద్-ఫరజ్తుమ్- లహున్న- ఫరిజతన్ "ఫనిస్ ఫు - మా- ఫరజ్ తుమ్-ఇల్లా- అన్ 

నల నక యో ఫస్ట్ వల్ల - వీయదిహీా- 'ఉభదతున్-నికాహావ-అన్- తలా 

ఫా "అభ్రబూలిత్- -కఖ్వావలా_ తన్-సవుల్ = ఫజ్ల-ఖై నకమ్-ఇన్నల్లావా "బి 

వా- తత్మమలూనా- బని నీడ్. 

287. మారు స్త్రీ లకొలికు మహారు నియమించియుండి సీ స్టేలను తారక 
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మయుంెదే వారికి తలాఖుని చ్చినచో స్తై గిలుత్షమించిన చేక వివాపా సంబంధాధికా 

రము ఎవ్వని చేతిలో నున్నదో యాతండు త్షమంచినందప్పు మీరు నియమించి యు 

న్న మవహారులో సగమునియ్యవ లెను. మణిమిోరు తృమించుట యే భ' కీ కినమీ 

పించిన మార్లము, మజీమారు పరస్పరము ఉపశారమువేసీకొనుటను మజచిపో 

రుండు, నిశృయముగ “జేవ్రుండుమారు చేయునదంత యు దూచుచు నెయున్నాండు, 

వ్యా! 287. -ఈ వాక్యమునందు వివాపామునందు మహారు ఇంత అని 

నియమింవ, బడియుండి ఛారాగ్టభర్శలు కలియక మునుపే భార్త విడియాకు 

(తలాఖు) నిచ్చినచో, నియమింపయడిన మహరులో సగము స్ర్రికియ్యువలెను, 

సీ9 కోరినచో ఆసగము కూడ త్షమించి మవారు బొత్తిగా తీసికొనక పోవ 
చ్చును. అటులే వివాహసంబధాధికారియగుభర్త తక్కిన సగముకూడ భార్య 

నుండి పుచ్చుకొనక క్షమించి పూరి ,గ నొనంగిన నొనంగవచ్చును. భార్తపూ 

ర మహరు ఇచ్చివేయుటయేుమంచిది, అది భక్షి మార్షముఎందుకన, వివాహ 

బంధము అె.వ్రటలోను, ఉంచుటలోను, భర్తకు నధికారము గలదు, తలా 

ఖు నిచ్చుటలో భార్యతప్పు వమియులేదు. కావున భర్త తానువోనిన పనికి 

తానే గొప్పమనస్సువేసీ పూ ర్హిమహరు నిచ్చుట(శేవ్యయు. పరన్పరము మేలు 
ను ఉపకారమను వేనీకొనుచుండవలెను, ఉభయపక్షములవారి బ'ధువులును 

వివాపా సంబంధము తెగినది అని ద్వేషముఖు"పవెట్టుకొనక ఒకరికీనొకరు మేలు 
చడేనీకొనుచు స్నే వాభానములో నుండవలెను, ఆఖురున దేవుడు సర్వకగ్ణలను 

చూచు చున్నా(డు, కావున భయభక్తులుగలిగి యుండవలెను. తలాఖు మహారు 

నకు సంబంధించిన ఇతర ధర్మముల, వా్శాయుదుము, మహరు నియమింప బడి 

యుండి భార్యాభర్తలు కలినీన వీవప తలాబఖునిచ్చిన వూూర్హిమసారు అయ్య 

చలెను, మహరు నియమింపకయే వివానామాయెను. భార్యాభ్నార్హలు కలిసిన 

విదప తలాఖునిచ్చెను. అపుడు మహశెమిసల్ అనగా భార్య కుటుంబములో 

నామె. మేనత్త మొదలగు స్వీ 9౨లకునెంత మహారుండునో అంత ఇయ్యవలెను, 
వముపవారు నియమింపంబడి యుండి భా ర్యాభ రలు కలినీన, లేక కలియకపోయిన్న 

ఖగ చనిపోయిన చో, నియమింపబడిన మవారు వూ రిగా నియ్య్యవ లెను, 

వుపహారు నియమింపక్ర యున్నప్పుడు భర్త చనిపోయినచో భార్యాభర్తలు కలి 

సిన, కలియకపోయిన మహానరెమిసల్ ఇయ్యవలెను, 

208. హా-ఫిపా-అలన్ సల వా తవశ్-సలాతిల్-వుస్తానఖూమూలిల్లా 

పి-ఖాని-కీన్. 289. ఫ-బ్రన్-ఖఫి-తుల్-ఫరి-జాలన్-బా-రుకొ-బానన్-ఫ-ల్రజా 

అమిన్తుమ్-ఫజ్ -వరుల్టాహ-కమా-అల్లమ-పమ్-చూలమ్-ఠతహానూ-తఅాల్మూన్, 
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238. జాగ) తగా అన్ని నమాజులను మధస్టినుండు నమాజును నలు. 

చుండుండు. మణీ "దేవుని యెదుట భయభక్తులతో నిలువంయిడుండు, 289. మూ ధా 

మోకు భయమున్న చో నడపుచుం గాని స్వారి వేయు యం గాని నమాజు ఇల 

పుండు. ఆ విదప మోకు శాంతము లభించిన చో మి*కందిలియని దానిని మిహాక్ర్యా 
"దేవుండు 'నేర్పినట్లు చేనునిని స్నృరింప్తుండు, 

| వ్యా॥286- 989, మునుపటి వాక్యయ ౪లో గృహస్థ ధర్భ్యయు[ు వివరిం వ 

' బడియొను, లోక్రవ్యవపోరములో మునింగి పా్రర్థనలన మజ చి'పోకఘుండ 2౪ 
(గత్త త గా ఆయిదుపూంటల నమాజుణను కాపాడుకొను ను సలుపు చుండ వలాన్య్యు 

అందు మధ్యనుండు నమాజునుగూర్చి ముఖ్యముగా శిద్దవసి ౧ఏ నరెను. లూ 

నమాజు, అసరునమా జా, అదిసూర్యాస్త మానము నకు ఒకటి ెండుగంట౧ముంయుజ 

లుపంబ డును-అపుడు సర జనులు తమతమ పనుంలో నిమగ్ను లై యుందురు. కము 
అిచిపోకుండ దానింగూర్చి (శద్ధవహింపవ లెను. అన్ని ధర్మము లను ఆచరింజ 
లెను, దేవుని ప్రార్థనలు భయభక్తులతో తప్పక నియమముగా సలుపుచుండ ఇవ 
లెను, దీనివలనమోనవ్చుండు తప్ప తోవ ులోపోక సుగుణుర్వాక ఒక మంచిభక్కుంగును, 

"కావున నమాజు అబుదువూ6ంటలు సలుపనఆనని చాల తాకీదున్న ది. ఎ డై 
స్టీతిలోనువిడువగూ డదు, శ(తుభాయమున్నను యుద్ధముజరుగు : చున్నాను నమాయా 
కలము వచ్చినపుడు శాంతిగానిలిచి యథా ప్రకాగయుగా సమా జుచేయ లేనిచో 
నడ చుచుంగానసి సారి చేయు చుంగాని నమాజు సలుపవలెను. ఇందు ఖిళ్లాా 
వ_వెపున నున్నను, పర్వాలేదు, నమాజు చేయవచ్చును. భయముపోయి శాంత 
ము లభిం దినచో యధా ప్రకారముగా "దనుండు _దెలిసియున్ను సద్ధతి; నమాజు 
సలుపవ లెను. నమా జుసలుప్పునపుడు భయభక్తులతో "డేవు నెదుట సెలిచియున్నా. 
మని భావించి న న్యమతళిరన్కు- లై "ఆ నమాజుసలుపవ అను. ట్టు సమాజుసుసిన చో 
ముసల్మానులకు నెట్టికొలుంత యు నుండదు. మాటతో న్ మేను మునల్మాను 
లమని చెప్పుకొనుచు కియాఘాన్నులై. నమా జునలుపక జకాతు దాని 'మియ్యక 
సుగుణములను విడనాడి ఇస్టామ్ ధర్నము"కు వ్యతిరేకము గాం బోవువారు 
బుది ద్ధి చెచ్చుకొని నిజమైన మునల్మాను భక్రుబై వాజత్ ప "వ గంబరులవారి 
నిష్యులవలే లోకమును నుద్ధరింతురుగాక | | 

చు 

240, వల్ల-జీన- యుతీ-వ ఫ్ "ఫాన-మిన్" ఆగ మ్-వయ 'జరూన అజో వాజన్- 

వనీ సియ్యతల్ - ల- అజ్-వా “జీిపిమ్-మ తొ. అన్ -ఇలల్ వాలి ర -బ్రిన" DE కీన్ - 

కన్-ఖరజ్న- ఫలా- జునావా "అలెకమ్-ఫీమా- "థ-అల్న -ఫీఆక్-ఫ్ర సి-హిన్న-మిమ్ 

సఅరూఫీన్-వల్లా” ముు-అబీ- జున్.హాకీకా, 241, నిన్ 2 
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ఉమ్.లిల్-ము అరూకి-హఖ-ఖన్-అలల్-ము త్త-ఖీన్, 142, కదొ-లికుయు 
తీ నిద్రా ది 

బం్యి-నుల్లావు- -లకుమ్ -ఆయౌో- లిపీ "లఅల్ల కువొ-తల - ఖిలూన్, 

940'* మలి యు మీలో నెవ్నరెన "చనిపోయి తమ సీ స్మృ)లను వదలి 

పోయినచో ఆ సీ స్ప)లను యింటినుండి తొలంగింపక ఒక్ నంవత్సరమువలకు 

ఖర్చు యియ్యవలసినది అని మరణశెెననము గావింపవతెను. ఆవీవదస వీ స్పీలు 

_ తమంతటచామె వెళ్ళిపోయి తమ యాత్శ్మలవిషయమై ధర కార్యము చేసి 

కొన్నచో మావై నెట్టిదోషములేదు, మటీ “దేవుండు సర్వశ క్రుండున్తు వివేచనా 

పరుండును. 241. తీలాఖు పొందిన సీ స్త్రిలకు ధర్ము(ప్రకారము గా ఖర్చునియ్య 

వలెను, ఇది భయభక్త్పలుగలవారి వై విధింపంబడినది, 242, ఇటులే దేవుండు 
మిరు (గ్రహించుట కై తన సూచనలను మోకు వివరము గాంటెలుపుచున్నాండు, 

వ్యా! 240. భార్త చనిపోయిన చో విధవ ఒక సంవత్సరము భార్త 

యింటిలో నే యుండవచ్చును, ఖర్చులు భర్త ఆ స్తీలోనుండియే ఇయ్యబడు 

చుండును, భార్య తనంతట తానె ఒకనంవత్సరము వ పూర్తికాక మునుపే వెళ్ళి 

బోయి తన విషయమై ధర కార్య మగు వెండి నీం7గారములు చేసికొన్న చో 

భర వారనులపై నెట్టి నాషముటేదు, ఇస్రామ్లో మొట్ట మొదట ఈధర్శ 

ముండాను. తరువాత విధవ నాలుగు నెలలు పదిదినములు'వేంచియుండవ లెను. 

భర్తకు నంతానములేనిచో ఆతని యాన్నీలో నాలుగవ పాలును సంతాన 
మున్నచవో ఎనిమివవ భాగమును భార్యకు హక్కు. అని నియమింపంబ జెను, 

“దేవుండు సర్వశక్కుండు, ధర్మువిరుద్ధము'గాం బోవువారినిశిక్రి ంచును, 241, 242, 
వీనికి మునుపటి వాక్టములలో “కలాఖుపొందినసీ స్పృ్రలకు ఖర్చుఇయ్యన లెనని 
యుండెను, ఆందు ప్రత్యేకముగా కొన్ని విధములలో తలాఖుపొందిన సీ స్ప)లకు 
ఖర్వుయియ్యవ'లెనని యుండెను, ల్రిందు సర్వవిధముల, తలాఖుపొందినవారికీ 
ఖర్చు బ్రయ్యవలసీనది అని చెప్పంబడియె. తలాఖు మొదలగువాని గూర్చి 
ధర్మములను చెప్పినటులు తన సూచనలను మారు గ్రహించి అనుసరించుట కై 
దేవుండు వివరించుచున్నాండు. కావున మారు గ్రహించి, -జేవ్రనియందు 
వి? స్వనభక్తులు గలిగియుండుండు అని పా చ్చరింపంబడియె, 

248. అలమ్ -తర-ఇలల్ల “జీనఖ రజూా-మిన్ -దియా-రపామ్. వహుమ్ “ఉలూ 

ఫున్-హాజరల్ - మౌాతి- ఫఖాలా లహుముల్లాహు" మూతూ - సుమ్ము అపాయా - 

'వుమ్-ఇన్నల్లావా -లజా-ఫజలిన్- అలన్నాసి-చలాకిన్న. -అక్ కొ-సరన్నా సీ - 

యమ్కురూన్. 244. వఖాతీలూ-కీ -సపీ- లిల్లాహా - రమా అన్నల్లవా - 

'సమాఉన్-ఆ| అలీమ్, 



కాండము 2] నూర యేుబఖ రా వి, 129 

248. చావు ఫీతిచేతను ఇండ్రనుండి బియలుడేతిన "బీలకొలంది జను 
లను నీవు చూచితివా? ఆ వీదప బేవుండు వారితోమోరు చావుండు అని పలి 
కను, మరల వారిని సజీవులనుగాం చేసెను, నిశ ఎతోుముగా గేన్రండు జనులను 

అను(గహించువాండు. కాని అనేకులు కృతజ్ఞలేలు సలుపరు. 244, మణీ దేవుని 

మార్గమందు యుద్ధమాడుండు, నిశ్చయముగా దేవుండు వినుచు నెటుంగుచు 
నున్నాండని తెలిసికొనుండు, 

వ్యా! 248. ఇంతవజకు గృహాస్థధర్మయలు ఇెప్పయిడి యను. ఇంక 
పూర్వికులకు సంభవించిన విషయములు బోధనార్భమై వివరింపం బడుచున్న బి, 
ఫూర్వము ఒక నంఘములో సెక్కు. వేలమంది జనులుండిరి, వొగొిబ కత్రున్ర 
దాడివెడలి వచ్చెను. వారు డేవునినా సాథారపడి గ్రార్యములో శతు9వును 
మార్కొ_.నక యుద్దము చేసినచో చచ్చిపోవుదువుని విణీకి తనము వహించి 
చావు భయముతో తమ యిండ్లు వదలి పాజిపోయిరి. రానున్న ఇావు తేక్సి 
పోదుగడా ! డేవునాజ్ఞచే ద్యామధ్యలో నొకచోట వారు మృ తినొందిరి. తిరిగి 
వండు దినములపిదప ఒక పవక యొక్క. పార్గన (దువా వలన ఆచచ్చిన 
వారు సజీవు'లై రి. చేనుని తమాపణ ేండుకొనిరి. ఈ వృత్తాంతమువలన (ప్రా 
ణము ధనము ెంగల (చుమవలన, "దేవునిమాక్టమందు (ప్రాణము ధనము అర్చిం 
చుటకు వెనుదీయరాదు. వ స్ధతిల్నోనైన రానున్న చావు రాకమానదు. ఇ్లతరు 
లకులోంబడి స్వాతం(త్యము గోలుపోయి (బతుకుటకం"ఒ "బేవుని ప్రీతికి థర్మ 
యుద్ధము చేయుచు (ప్రాణములు గోలుపోవుట (_శష్టము.ధనమ ఖర్చువేనీన 
బీదతనము వచ్చునని ధర్ముకార్యయులందును బీదసాదలవ మేలు చేయుటయం 
దును లోభము వహించుట అవివేకము. “దేవుండు సర ఏజనులయందును అనుగ 
పాము గలవాండు, థ్రరన్చీసహా నములు గలిగికృ షి నలుపువారికి డాని ఫలితము 
నొసంగు చునే యున్నాండు. శాని అనేకులు "దేవునియందు కృతజ్ఞత వహింపకి 
అవిశ్వాసులు చున్నారు. 244. ముటి "దేవుని మార్షమందు, అనేగా పాణ, 
మాన 'దేళశరతణార్థమై ధైర్యసపానములతో వీటీశితనమువపి-౦పక శ తువుల 
నెదుర-ని. యుద్ధమాడవ లెను, పిటీకితనము వపి-ంచిన చాన బానిసతనను 
దప్ప వేలు ఫలితము లభింపదు, "దేవుడు నరషమును వినుచు "సెలుంగుచు 
న్నాండు. కావున "దేన్ర నాజ్ఞలను శీరసాపి-౧చివాని ననునరింపవ లెను. 

ర జట్ = లి . అ జ్య లాలి ఖల నీ 

245 మన్ -జల్లజీ-యుఖ్ర-జుల్లాసాల్సుర్ జన్ -పాసనసి "స్సు యు జూ-ల్లన్థు 

హూ-లహూ అజ్ -ఆఫన్-కసీ_రతన్-వల్లావు-యఖ్ బిద,వయబ్-నుతు.. న 
ఇలై హి-తుర్ -జడూన్. 
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24. ఎవరు బేవునికి మంచి (ధర్మ మైన) అప్పునిత్తురో వారికి పెక్కు. 

కెట్లు హెచ్చించి దాని నొసంగును, మణి "దేవుంజే తగ్గించువాంయను హె 

చ్చించువాంయను. మణి తుదకు మోరాతేనియొద్దేే మరలవలసీయున్న ది. 

వ్యా! 245. లందు "దేవుని పత్షయున్క, (పాణ, మాన, ధర్మరతణార్థ 

మె యుద్ధము నకంగాను ముఖ్యము గా ధనము ఖర్చు చేయవలసినది. యుద్ధ 

మున కాయుధములను తయారుచేయుటకు ధనము ఖర్చుచేయుటలో ఇను 

వీయలహాడదు. దానికొణకు ఖర్చుచేయు ధనము చేవునికీ మంచి అప్పు 

నిచ్చినట్టు, దాని! దెవుడు "పెక్కుముడుంగులు హెచ్చుగా నిచ్చును కావున 

ఉత్సాహములో ఖర్చుచేయవలెను. యుద్ధములో విజయము గలిగిన విజ 

యపుసామ్ముగాక స్వాతంత్ర్యము అను గాప్పధనముగూడ చేకూరును. “లేనిచో 

బానిసతనము లకీంచును. ధనము తగ్గించుట అనంగా నిజలువేద గాయవేయుట, 

'హెచ్చించుట అనరా ధనవంతునిగాంజేయుట చేవుని చేతితో నున్నది. 

లోభోబుద్ది వహించి సంఘము నుద్ధరించు కార్యములకును, ధర్మ యుద్ధములకును 

ధనము ఖర్చు చేయకపోవుటవలన (పయోజనములేదు, చేవుండుకోరిన చో దాంచి 

"పెట్టిన ధనము “వేటు దారిని పోవును. తుదకు అందును "దేవుని సన్నిభానము 

నకు పోవలసీయున్నారు. అచ్చట ఆందటే కగ్శలు న్లోధింపంయడి వానివాని ఫలి 

తము వాని వాని కియ్యంబడును. కావున దేవునాజ్ఞి ల ననుసరించినచో ఉభయ 

లోకములలోను మేలు గలుగును, 

245, అలవా-తర-ఇలల్ "మలల్హి-మిమ్ -బసీబ సా 'యాల_మిమ్ "బఆఅా- ది 

నమూసా- ఇజ్ ఖాలూ--లినబీ య్యల్ -లవాు- -ముబ్ొ- ఆన్స్- లనామలికన -నుఖాతిల్ 

-సలీ- లిల్లాహి- ఖాల “హల్ -అరై సె-తుమ్ - ఇన్ -కుతిబ ) అ తైసముల్ -ఖితాలు- 

అల్లా - తుఖాతిలూ - ఖ్" ం టూ- _-వమా- -లనా-అల్లా- నుఖా తీల-పీ -సఫీ- “లిల్లాహీ- 
యం 

వఖద్. ఉఖ్-రిజ్నా-మి౯- దియారినా-వ-అబ్బా - -యినా-ఫలమ్మా- కుతిబ-అ'బై. 

హిముల్ _ఖతాలుతవల్- లొ.ఇఇల్లా ఖలీలమ్-మిన్- -ముమ్-వల్గావు- అలీమువ్ - 
విజ్. జాలిమూన్, 947, వఖాల- లహుమ్ -నబి య్యు- హుమ్-ఇన్నల్లావా-ఖద్- 

అవి చ 
—— 0 

బెఅగ-లకమ్-తొలూ- -త-మలికన్ -ఖాలూాఅ న్నా-నకూాను..లవాల్ - ములు. 

అతై- నా" వానప్ను-లహబ్ల్ ఖు-బిల్ _ముల్కి.మిన్ క్హు-వలమ్-యూత-స-అ-త 

మొ-మినల్ మాలి-ఖాల- -ఇన్నల్లా-హ హాస్ స్-తఫాహు.అలై-వమ్-వవాదపూ. క 

ఇ 
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స్-తతన్-ఫిల్ -ఇల్ మివల్ -జిన్మీ-వల్లాను-యూ లీ-యుల్ -కవూ - మన్-య 
అనీ అలీ! 

246. మూసా తరువాత ఇషస్రాయాలియులలోని జనులు తమ (ప్రవ క్ర 
తలో మాకొలకు ఒకరాజును నియమింపుము. మేము "జీవుని మారమందు 
యుద్ధమాడుదుము. అని చెన్పినట్టి వారిని నీవు చూచితివా అపుడు పవ క్ర, 
మోరు యుద్ధమాడవలెనని విధింపంబడినవో యుద్ధమాడక పోదు నేమో అని 
చెప్పంగా వారు“యుద్గమాడక పోవుటకె మాేమెనది, మేఘ మాయిండ్ల 
నుండీ మౌాబిడ్డలనుండి తేజుమంబడి తిమి*అని చెప్పిరి. ఆ పిదప యుద్ధమాడ 
వలెను. అని వారికి విధింపంబడంగా వారిలో కొందు దప్ప నందజు "వెనుకకు 
తరిగిరి. మట "దేవుయ దుర్మార్గుల నెటుంగును, 247. మశియు వార్మిపవ_క్త 
వారితో నిశ్చయ ముగా "దేవుండు మాకొఆఅకు తౌలూతును రాజుగా నియ 
వింంచినాండు అని చెప్పగా, ఆతనికి మా వై రాజ్య మెట్టు చెల్లును, ఆతని 
కన్న మేమే రాజ్యమునకు వాక్కు_గలవారము. మణీ ఆతనిఃీ విశాలమైన 
ధనము లభించియుండ లేడే 'అని వారు చెప్పసాగిర. ఆపుడు ప్రవక్త నిశ్చయ. 
ముగా "బేవ్రండు మోవి అతని నెన్నుకొనియున్నాడు,. ఆతనికి వి?"లమైన 
విద్యయును చేవాము నొసంగియున్నాండు. మటి "దేవుండు తాను కోరినవారికి 
తన రాజ్యము (దేశము) నొసంగు చున్నాడు. మణీ బేవుండు చాల నను గహిం 
చువాండును, సర్వజ్ఞ (డును, 

వ్యా! 246, ఇంక పూర్వికుల విషయము (ప్రజలకు బోధనార్థమై వివరింప 
బడుచున్నది. పూర్వికుల విషయములు విని నారియందున్నట్టి దుర్టుణములను 
వదలి మంచి గుణములను స్వీకరింపవలెనని ఖురానెషరీఫులో నచ్చట చృట 
ఫూర్వికుల విషయము చెప్పంబడినది హ(జత్ 'మూసాప వక్త గారిపిదప ఇ(స్రా 
యీలియులు కొంత కాలమువణుకు చాగుగానుండిని. తరువాత 'చెడిపోయిరి, 
జాలూతుఅను రాజు వారి దేశమును వశపలు-చుకొోొని వారిని వారియిండ్లనుండి 
తేుమంగొ ను. ప్ర సాయీోలి యులు పాతి వచ్చి బై తుల్ మఖద్దసులో వనీంప 
సాగిరి, అప్పటికాలములో సామి యులుప్రవక్త యుండాను, ఇ సాయీోలియులలో 
క “ందటుజనులు తేమ ప్రవ క్ష యొద్దకుంబోయి మేము హీనదశలో నున్నాము. 
మాకు రాజును నియమింపుండు, మేము శత్రువులతో చేనునిశై. యుద్ధమా ఢు 
దుము అలి విన్నవించిరి, (పవ కృవారివిషయము నెబుంగును, కావున బవముశః 
మోరు యుద్ధమాడుండు అన విధింపంబడినపుడు మారు విణికితనము వహింతు 
శేమో అని చెప్పగా యుద్ధ మెందులకు చేయము? శతు9వు మమ్ము పెట్టిన 
బాధలు మటిచిపోయితిమా అని చెక్సిరి. కాని యుద్ధము చేయ వలనీనది అని 
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- విధింపబడినపుండు కొందణుదప్ప నందు యుబ్ధనూ? డకపోయిరి, (పాణధర్మరత్ష 

ఇారమె ధర్మ యుద్ధము చేయనివారు తమనష్షము చేసికొనుదురు, వారుదుర్మా 
ర 

రులు, వారిని జేవుంజెలుంగును, వారిని ఉభయలోకములలో శిక్రించును, ఇహ 
మునందు పరబేశరాజులకు లోయడి హీనదశలోంబడి యుందురు, పరమునం 

దు నరకపాతులగుదురు. 247. బ్రసా9యోలియులు రాజును నియమింపుమని 

(పవ_క్షలో విన్న వించిరి. దానికేంగాను, తాలూతును "దేవుండు ఎన్నుకొని 

యాతనిని రాజుగా నియమించెను అని (పవ_కృచెప్పంగా బ్ర సాయోలి యులు 

తమ సపాజగుణములో ఓహో రాజ్యమునకు మేము వారక్కు_దారులము, మే 

ము యోగ్వ్యులము. అని చెప్పుచు తాలూతు. నొద్ద ధనములేదు. ఆయన రా 

'జెట్లగును! అని పలుకసాగిరి, రాజగుటకు, గొప్ప విద్య, జ్ఞాన ము, ఆరోగ్యము 

గల దృఢ కాయము అవసరము, ఆవిఅన్ని యు తాలూతుపొందియు న్నా (డు, 

ఆదియునుగాక "దేవుండు ఇష్టపడిన వారికి రాజన్టిము నొసంగును. దేవునికి 

అందజీ. యోగ్యతలు తెలియును. రాజ్యము నొనంగం౭గోరినచో దానికి అను 

కూలమైన సాధనములు కల్పించి వారికి ధైర్భసహానముల నొనంగును. చేవుంజు 

ఒనంగిన అనుకాల సాధనములతో (ప్రజలు రాజ్యస్వాతం(త్యము నకు కృ పీసలుప 

వలెను, ఆటు గాక చేతులు కట్టుకొని కూర్చుండి స్వ రాజ్యము వచ్చునని తలం 

చుట వెట్టేతనము. "దేవుండు విశౌలముగా నొసంగువాండు, 

248. వఖాల-ల'హుమ్' -నబియ్యుహుమ్ =ఇన్న-ఆయత-ములి_ హీ-అన్ 

యాతియాకుముల్ -తౌబూతు-ఫీహి-సక్రీన తుమ్ -మిర్ -రబ్బికుమ్ - వబిఖయ్యతు 

మ్ -మిమ్మా--తరక-ఆలు-మూసా-వ-ఆలు - పోరూన- తవామిలు- హుల్-ములా- 

 ఇకతు-ఇన్న -ఫీజాలిక-ల-ఆయతల్-లకుమ్-బన్-క న్తుమ-మూమినీన్, 
248, మజియు వారి (ప్రవక్త వారితో తాలూతు రాజ్యమునకు గుర్తు 

గా మాయొద్దకు తాబూతు అను 'పెక్షై వచ్చును. అందు మో (ప్రభువునుండి 

మీ మనశ్శాంతియును వరా సా యుక్క_ యు హోరూనుయుక్కయు సంతా 

నము వదలి పెట్టిన వస్తువులును గలవు. ఆ “పెట్టెను దేవదూతలు ఎ త్తిలెత్తురు. 

మీరు విశానులేయనచో నందు నిశ్చయముగా మోకు గొప్ప సూచనయు 

న్నది అని చెప్పెను, 

వాన్థి॥ 248. ఇసాయీలి యులు తాలూతు రాజ్యమును గూర్చి విని 

తమ (ప్రవక్తతో మాసందేవాములు వీడిపోవునట్టు ఇంకొక వేజుగుర్తు బెలుపు 

మని వేయంగా తాబూతువచ్చును ఆని (ప్రవక్త వారితో చెప్పెను, తొబూ 

తు అనునది ఒకపెై, మూసా హోరూను (ప్రవక్తలు వడలిన పవి(తవన్తువు 
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లందుంజెను, ఇ్రాయీలి యులు యుద్ధములో తమ ఎసిన్యమునకు నెదుట దాని 

నుంచి యుద్ధమా డుచు విజయముపొందుధుండిరి. దానివలన మనశ్శాంతిగబ్లు 

చుండెను, జాలూతు అను రాజు ఇ(సాయీలియులను కీడించి ఆ 'వెక్టును 

కూడ దీసీకొనిపోయను. ఆ వెనైై జాలూతు, వ పట్టణములో పెట్టుచుంజె 

నో ఆ పురములో వదో యొక పీడ ప్రబలు చుండెను. “వారుభయపడి దానిని 

శెండొద్దులబండిలోనుంచి వదలివె ట్రరి, ఆ 'పెక్షైుబండ్ని -జీవదూతలు "తోలు 

కొని వచ్చి తాలూతు నృహమునొ్ట వదలిరి. EX తిరిగి లభించుట చూచి 

ఇ(సాయీలియులు తమ మంచిదినము వచ్చినదని కలచి, తాలూతును. రా 

జుగా నొప్పుకొని యుద్ధమునకు సిద్ధమైరి, అందువిళ్వొౌసులకు గాొప్పసూచన 

యున్నది, ఇసాయీలి ములు తాటూకును రా జుగానియమించుకొని యుద్ధ 

మాడి విజయము పొందుటకు నుత్చాహము గలుగంజేసెను, ఖ్రదియును గాక 

వా(జత్ ముహమ్మదు వైగంబరులవారు ఏ చదువును చదువక ఫూర్వికుల 

వాస్తవమైన విషయము చెలుపుట వారి (ప్రవక్త పదవికి గొప్పనూచనయిని 

విశ్వానులకు చదెలుపంబడి యను, 

249. ఫాలమ్మాా-ఫ ఫసల- తొలూతు-బిల్-జునూది. ఖాల_బ్రన్న ల్లావా-ము 

బ్-తలీకుమ్-బి- నహరిన్ -ఫ-మన్-ష-రిబ-మిన్ హు-ఫ-ల సమిన్నీ- నమల్ -లమ్- 

యత్ -అమవు-ఫ-ఇన్న-"పహ హూ మిన్నీ-ఇల్లా-మ-నిగ్ -తరఫ గుర్ ఫ తమ్ -బియా 

దిపీ-ఫ-షరిబూమిన్ -హు- ఇల్లా ఖా ఖ-లీలమ్' మిన్ - హుమ్ -ఫలమ్మా-జావ-జహూ 

"హువ-వల్ల- శ్నెఆమ నూ-మెఆ హూ? 'భాలూ -లా - తాఖత-లనల్ "-యామా-వి- 

జాలూత-.వజు-నూదిహ్ీ ఖాలల్ లజీన-యజు న్నూ న- అన్న - వూమ్ మలా? 

ఖుల్లా-హీ-కమ్-మిన్-ఫి- -అతిన్-ఖలీలతిన్-గల-బిత్-ఫి-అతన్-కనీ-రతమ్-బి-ఇజ్ 

-నిల్లాసి "వల్లావు "మ అస్-సాబీరీన్. 250. వలమ్మా- బరజా-లి జా- లూతే-వజు 

నూదిహీ- ఖాలూం- రబ్బనా' అఫ్-రిగ్-ల- లై నా-సబారన్-వస గబ్చిల్ -అఖ్- దామ 

వా-వన్ 'నురొనా అలల్ాఖామిలాకాాఫిరీన్. 251. ఫహాజ-మావహుమ్-బి- 

ఫ్రిజ్ నిల్లాపా-వ-ఖ-తలాదావూదు. జాలూత-వ-ఆ-_ తాహుల్లా - హొల్ ముల్క.- 

కల్ -హిక్ణత.ద-అల్లనహూ- మిమ్మాయపా ఉ- "వలేలా-డఫ్ -ఆల్గహొన్నాస 

బిడ్డా ఆ 

బ-ల్- జవుమ్.బి.ఎల్జిల్-ల-ఫస-దతిల్ -అర్-జు జ-వలా-కిన్నాల్సాహ- జూం -ఫ 

కలిన్-అలర్-ఆల-మిన్, 258. తిల్క-ఆయా-తు ల్లాహి”న కూ-హా-అ-లై క" బిల్ 
+. ” C౧ | 
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హఖ్ ఖ-వ-ఐబ్రన్న క-లమి-నల్-ముర్ -నలీన్ , 

249, ఆ వీదప తౌలూతు తననైన్యముసు తీసీకొని బయలు'దేటి నిశ్చ 
యముగా దేవుండు ఒక నది మూలమున మిమ్ముపరీక్షించును. కావున ఎవరు 
దానినుండి స్ళ్టు (తౌగుదురో వారు నావారుకారు. మౌజవరు దాని రుచి 
చూడరో వారు నావారు. కాని ఓకచేరెండు తనశేతిలోపుచ్చుకొన్న వాండును 
(నావాంజే) ఆని తొలూతు చె వ్చెను. ఆ పిదప వారిలో కొందజుదప్ప నంద 

ఖును ఆ నదినీళ్లు పూ _ర్లిగ తాగిరి. మరల తాలూతు ఆతనితోచాంటు విశ్వా 
సులును ఆ నదిని దాంటిపోగా ఈ దినము జాలూతుతోను ఆతని సైన్యము 

తొ ను పోరాడుటకు మాకు శ క్షిలేదు అని వారువెప్పసాగిరి. 'దేవునినిదర్శింప 
గ లమని, నిశ్చయించినవారు, "డని సలవుచే కొద్దిమంది జనులు చెక్కు. తూర్లు 

"పెక్కుమంది జనులనె విజయము పొందిరి. -దేవుండు నహిాం చువారితోన న్నా 
డు.) అని చెప్పిరి. 250. 0-మటీయు వారు (తౌాలూతు.సైన న్ు) జాలూ*తునకును 
ఆతని ఎసన్యము నకును ఎదురుపడ(గా, ఏమా భవా! మాకు బర్పు నసం 

గుమ. మాపాదములను స్టీరయుగా నుంచుము, అవిశ్వానుల వై మాపత్తమున 
తలోడుపడుము అని పలికిరి. 251. ఆ విఢప దేనుని సెలవుచే విశ్వాసులు జా 
లూతున గై నష్టమును ర్చీడించిరి. మటు దావూదు, జాలూతును వధించెను. జే 

వుండు దావ్రూదునకు రాజ్యమును జ్ఞానమునొ"సంగి తాను కోరిన దానిని ఆత 
నికి నేర్పించాను, మటి -జేవుండు కొండల చే కొందలుని వీడింపనిచో లోకము 
నాశేమై యుండును. శాని "దేవుండు లోకులనె చాల అను[గ్రహముగలవాండు, 
252. ఇవన్నియు దేవుని నూచనలు. వాన స వేమగా వానిని నీకు : వినువీంచు 
చున్నాము. మజణీయు నిశ్చయముగా నీను ఇ మా ప్రవక్త కలలో చేరినవా(డవు, 

| వ్యా! 249, బ్రనాయీలి యులు తొలూతును రాజు గా నొప్పుకొని 
చెక్కు. వేలమంది 'యుద్ధమున క్ష సిద్దమై బయలు బేఆీరి. వారికీ దాలిలో దవ్చీ 
ఆయను. వారు పోవుమార్లవాందు ఓ దికనబడను. దావామును సహించి రాజు 
మాటను ఎవరు వినుదురు అనునది పరీక్నీంచుట'కై తొలూతు తన సెన్యముతా 
ఎవరుకడుపువిండుగ నీళు తాగుదురో, వారునా వారుకారు. వారుఅవిషఫయులు, 
ఎవరు బొత్తిగా త్రాగరోవారును, ఒక్కో_చే'కండు [ స్లమాలము (తాగు. 
బారును నావారే అని బేనుని నెలవుచే పలికెను, క్రసాయీలియులు కొద్ది 
మంది తప్ప అుదజుకు తమసవాజ గుణవుగు అవిబేయతను అనుసరించియు, 
దప్పిని సహింపళేకయు కోడుపుబ్బునట్లు (తాగిరి. వాజందలును నదినిదాటి 
అమితమైన శ తు_సైన్యబలమును చూచి మేము యుద్దమాడంజాలము అనిపలుక 
సాగిరి, అందు విశ్వాసులును సవానము గలవారును_ జేవుని దర్శింప గలమని 
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విశ్వాననిశ్చయము గలవారును జయాసజయములు సె మై న్యపుసంఖ్యనుబట్టి లేదు. 

కొద్దిమంది అ"నెకులపై విజయము విక్కూసార్దు పొందియున్నారు, మేము న సంఖ్య 

లో కొద్దిగా నుండినప్పటికిని దేవుని సహాయము చే శతు) సెన్టయమసై విజ 

యము సాందగలముని ఒధర్భవాక్కు.లు పలికిరి, £50, ఆవిదప యుద్ధమన్నకే "క 

" పూనుకొని,. శత్రువులను ఎడురొ్కొ-నునపుడు సహనము యుద్ధరంగోయ సీడి 

పోకుండ స్టీరశ్వము నొసంగి శత్రువుల వై విజయము నొనంగవ అసు. అని ేవుని,. 

"వేడుకొనిరి, 251. అటులే దేవుని సహాయము వలన తాలూతుసైన్యము 

జబాలూతు సైన్యమును రీడించెను. జాలూతు అనువాండు గప్పయేద్దపీరుండు. 

'ఆతండు యుద్దరంగమునందువ చ్చి నన్ను మారొ్కొ-నువాండు మూ సెన్యముళోగలం 

డా అని పలికెను. అపుడు దావ్రూదువానిని మార్కొని వధించెను, దీనికి మంచే 
ఎవరు జాలూతును వధింతురో యాతనికీ నాకూతునిచ్చి పెండి చేసెదను, 

నా విడవ ఆతండు రాజగును అనీ తాలూతురాజు పికటించి “యుండెను. 
దాని ననుసరించి దావూదు, ఆతని కుమా "రను వివాహమాడి తాలూతు విదప 

రాజయ్యను. "దేవుండు, దాన్రాదునకు (పవక పదవిగూడ నొనంగి జ్ఞానసం 

ప్తియగు జబూర్జు గకంథము నొసంగి) తెలియని విషయములను నను. 

లోకములో దుర్మారులు 'పాచ్చి చేశయమును పాడు చేయుచు దుర్చలులను 

హీంసీంచి తమ సౌకర్యముల నే పాటించుచు నుందురు. అట్టి దు రాష్టిక్టులను, 

అటులే వదలి చెట్లినచో దేశము నాశమగును, అందుకు -జీవ్రండు అట్టి దుర్మా 

రులను ఓడించి “వారి దుర్మార్లయ నణచివేయుటకి మంచివారిని “నియమిం 

చను, కావ్రన యుద్ధములు సంభవించు చుండును. -డేవుండు లోక "నే మమునకై_ 

అనుగ్రహించి అట్లు "జేయును. లేనిచో చేశములు నాశ మైయుండును, 259. 

బ్రంతవఆఅకంటెలుపంబడిన వాస్తవమైన విషయములు డేను. డు తన వాక్యముల 

మూలమున ముహమ్మదు వారికీ లి "వను. వారు చదువను (వోయను చెలి 

యనివారు. అట్టివారయ్యు అట్టి వాస్తవమైన విషయమై విషయములు "దెలుపుట 
"దేవుని వలననే యగును. కావున వారు ేవుని ప్రవక్తలలో చేరినవారు అని 
సూ చింపంబడియెను. విజయము పొందవ లెనన్న, మై వివరింపంబడిన గుణములు 

_సైనన్టములోను, 'సేనాధిపతిలో నుండవలెను. అవి విద్య, జ్ఞా జ్ఞానము దృఢ కాయ 

ము సహనము ధైర్యము విధేయత, స్థిరత్వము, యుద్ధపావ్య గితై ధనము ఖర్చు 
చేయుట ఐక్యమత్యము మొదలగునవి. కాలమునకు దగినట్లు యుద్ధసామగి) 

నిద్ధమ చేసికొన్న పిదప "దేవునియందు విశ్వాసమ్సు ఆతని సప పోయమో వేంకట 

మున్నగు గుణము లుండవలెను. 
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వణా6ండవ కాండము 
అవతలి" ట్ర అతో రాజ శ 

258, తిల్ -కర్ _రుసులు-ఫజ్- జక్నా-బ- అ- జృుదుమ్-లఅలా-బ-'అ " జిన్ - 

ది జాలితో ౯ 

మిన్ - హుమ్- వ మన్ - కల్లా మల్గాహు- వ- రఫఅ- బా అ- జవుమ్" దరజూ-తి 

న్ వఆ-తే నా- ఈసబ్బ- _-మర్-య-మర్- న్-బయ్యి- నాతి-వ- -అయ్యర్ న నా“హు- బిరూ 

హిల్ _ఖుదుసి-వలౌ- పూ “అల్లాహు-మఖ్ -తత-లల్లి - “బీనిమిమ్ ఏల్ది-హ
ిమ్-మి 

వ.బలప-మాజా-అల్ -వుమునల్ - “"బయ్యినాతు- వలా"కినిఖ్ తలఫూ- ఫా మిన్ 

'-వుమ్-మన్ -ఆమన-వ-మిన్-నుుమ్-మన్ -కఫర-వ లె-షపా- అల్లాహు- మఖ్- త 

త్ర- కలూ నలా కన్నానా య $్-లలు-మా- యురీద్ - 

కి, ప్రపక్తలలో కొందణికి కొందటివై ఘనతనొసంగితిమి. వీగిలో 

కాంత "దేవుండు సంభాషించెను, మణికొందణి పదవులను పాచ్చించెను. 

మంకీ మేము మర్యము కుమారుడగు ఈసాకు స్పష్టమైన సూచనల నొసంగి 

ఆతనికి పరిశుద్ధాత్మ (జిబియోలు) సహాయము నొసంగి తిమి. ఈ ప్రవక్తల 

తరువాత వచ్చిన (ప్రజలు వారికీ స్పష్టమైన "దేవునా గలువచ్చిన తరువాత (-దేవుం 

డు ఇష ష్తపడి యుండినచో) వారు కలహొంపకయుండి యుందురు, కాని వారు 

-వేటువేటు అయిపోయిరి. వారిలో కొందలు విశ్వసించిరి. మజికొందజు విశ్వ 

సీంపకపోయిరి, "దేవుండు కోరినచో వారు కలహాంపక యుండి యుందురు, 

"కాని "దేవుండు తాను కోరినది చేయును, 

వ్యా! 258. ఇ్రంతవలుకు పేర్కొ_నయిడిన (ప్రవక్తలలో ఒకరి నొక 

రికి "దేవుండు ఘనతనొసంగియున్నాండు. అందజును ప్రవక్తలే, వారిలో, 

_ఆఈదము, మూసా (ప్రవ_క్షలత్" దేవుడు సంభావీ౦ చెను, పృవ_క్షలలోకొొ ందణు 

ఒక పురమునకు మణేకొందలు ఒక చేశమునకు, మజీకొందలు (మువామ్ముదు 

'వార్సు లోకమంతటికిని ప్రవక్తలు-గా దేవునిచే పంపయుడిరి, ఇట్లు ఒకరిపై నొక 

రికి (దర్జా) పదవులను గొప్పవిగాం జేసెను, బీ భీమర్యమ్' కుమారుడగు ఈసా 

(పవ్యక్త క్ష్, స్పష్టమైన నూచనలు, రోగులను బాగుచేయుట, న్ఫూతినొందిన 

వారిని దేవుని ఇులన్రుచే (దితికించుట మొదలగు అమా నుషము (మోణిజా) 

ల నొసంగి పరిశు ద్రాత్మయగు జి బీలుదూత నహాయమునిచ్చి బలపణు "చెను, 

(పవకల వీదప వారి జనులు, మతగంథములో భీ దాఖి పొ)యములు గలిగి 

ఒకరితో నొకరు కలహింపసాగిరి. "దేవుని స్పష్టమైన సూచనలు ెలిసియు 

అట్లు కలహించిరి, కొందటు భక్తి శ్రిమార్లనుందు. స్థిరము గానుండి విళశ్వాన్నులైరి, 

మళీకొందయు దేవుని ధర్మములను, సూచనలను తిరస్కరించి అవిశ్వాను లైరి, 
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"దేవుండు కోరినచో అట్లు కలహములును, అఖి ప్రాయ భేదమలును గలిగి యమం 
డవు. శాని దేవుండు తాను ఇస్టపడినది చేయ్ను, (ప్రజలకు జ్ఞానము నొసం 

గాను, వారు దానిని సరియైన [తోవలో నుపయోగింపవలెను, 
వకూ 20ఓ యా-అయ్యు-హాల్ల-జీన-ఆమనూ-అన్-ఫి-ఖూ-మిమ్మా-రదఫ్లా 

కమ్ --మిన్-ఖ వ్లి-అన్ -యాళీయ-యాముల్ "లాబె-ఉన్ -ఫీ పా-వలా-ఖు ల తున్ 

నలా-షఫా-అతున్-వల్ _కాఫిరూన-వఖముజ్.పాలిమూన్. 
254, ఓ విళ్వౌనులా రా! "బేరము గాని, స్నృహాముగాని, సిఫారసుగాని 

పనికిరాని దినము రాకమునువ్హే మేము మూకు సినంగియున్న చానితోనుండి 
ఖర్చు (దానము) వేయుండు, మటీ అవిశ్వానులే అన్యాయముచేయువారు, 

_ వ్యా॥ 254. తఅచుగ మానవుడు ధనాశచే వెక్కు తప్పులును పాప 
ములునుచెయును. ధనమును దేవునిమార్లమందు నిజువేదలు మొదలగు వారికి 
దానము చేయవళనన్న పా9ణనంకటముగాందో చును, మానవుడు చెర్చి వెట్టి 
వోయిన ధనము పరులపాలగును, ఆతనికి నష్టము పొపముదప్ప చేల్లు లాభ, 
ముగలుగదు. రాంబ్లోవు (ఆఖరు) దినము కర్మల తీర్చు దినమనందు జేర్వము | జరుగదు, చేర్చిన ధనమిచ్చి పుణ్యములను కశొన(జాలరు. ఒకరి న్నేవాము ' 
పనికీ రాదు. ఒకరి సీఫారను మాధ్యస్థము వలన (ప్రయోజనముండదు, నరకమయుదప్ప దు. మానవుడు తానువేనీకొన్న పుణ్య కార్యములే తనకుతోడు పడునుకావున 
అట్టిదినము రాకమును జే (చావకముంచే) దెనుడొనంగిన ధనమ గానముచేనీ 
ఉభయలోకముల మేలు నంపాదించుకొనవ అను. దేవుని నమ్మక అవిశ్వాను 
లై నవారే చేవుని ధర్మముల ననుసరి"పక్షతనుయాత్శలవిషయ మై. అన్యాయము 
గావించుకొనువారు. కావున వారు అనాక్టయ్యం20, దు రార్హర్టులును, 

న 

259, అల్లాహు-లా-ఇలా హ-ప్తిల్లా-పూవల్ -హాయు స్ట్ -ఖయూ బ్ర్యము- 
eT.) 

లా-తౌఖఘు-జు పహూెనీవతున్ -వలా-నొమున్ "లహూూమా ఫు సీ-నమా-పాొ లి-వమా- త — 0 0 __ oo ఇ వాతి అజర్ బాట్ క్ల ఫిల్ -అర్ బి-మన్ "జల్ల జీయన్, ఫట * ఇన్చైవూ -ఇల్లా-బి9బ్నిహీ-యఅ లము-మా | 
వాలే బయిట 

— దై న-ఐదహిమ్-వమా ఇ 1్ఫ-హుమ్-నలా-యు హీ మాన నివై-ఇమ-మిన్-ఇల్మి 
హీ-ఇల్లా-బి మా-షూఅ-వన్సీఐ-క్రక్ -సీ యు్యు-పాన్ -నమా-వా లి-వల్ "అర్జ-వలట్రా 
యయా దుహూూ-పీథ్ జు సుుమా"వహు-వల్ ఆవలి య్యూుల్ -అజీప, 

25ర్. అల్లాకి దప్పవమజోొకండు దేవుండు లేడు. ఆతండ్ల శాళ్వితుండును 
శేరి ' 
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సర్వమును కాపాడు వాడుంను. ఆతనికి తూంగుగాని నిద్శిగాని పట్టదు. 

ఆకాశములలోను భూమిలోనున్ని సమస యును ఆతని'దే. ఆతని సెలవు శేనిచే 

ఎవరు ఆతనియొద్ద సిఫారసు చేయంగలరు! ఆతడు మానవులకు నింకముందు 

రానున్నది యును “వారికి మందు గడచినది సమస్తము నెటుంగును. బేవునికి( 

-జెలియు విషయములలో తౌనుకోరి చెలిపినదిదప్ప నితేరము వారు (గహింపం 

జాలదు. ఆతని సింహాసనము అకాశములను భూమిని వ్య్యావీంచియున్నది. ఆరెం 

టిని కాపాడుట దేవునికి భారము (కష్టము) కాదు, మజీయు నాతంజే సర్వాధి 

కుండును గొప్పవా6డును,. 

వాన! 255. ఈ వాకన్టములో "దేవుని యేకత్వము (తౌహీదు) న్కు ఆ 

తని మహిమయు చెప్పబడినవి, ఆతండు అద్వితీయుండు, ఆతండు ₹ళ్వితుండు. 

ఆతపికి సాటిలేదు, ఆతంకు సర్వమును సృష్టించి కాపాడుచు నర్వమునకు ఆధా 

రమైయున్నాండు, ఆతండు ఎట్టికళంకమును లోపమునులేని పరమ పవిత్రుండు, 

ఆతనికి తూంగుగాని నిదగ్గాని పట్టదు. ఘనతగలవాండు, సర్వము ఆతని చే. 

భూమా్య్యకాశేములు ఆతని బే, ఆతంయ సర్వజ్ఞాడును సర్వశక్కుండున్కు సర్వాధికుం 

డును. ఆతనిసెలవులేనిచే ఎవరును సిఫారసు చేయంజాలరు. నీఫారసుచేయు 

వారు ఆతని సెలవు పొందియీ చేయంగలరు, ఎట్టిపనిమైనను ఆతనికి కక మై 

నదికాదు. భూమ్యాకాశములను వాని మధ్యనున్న సమస్తమును కాపాడుట 

' ఆతని శేమియుకష్టము గాని భారముగాని గాదు, సర్వమునకును సర్వజనుల యూహా 

లకును మించినవాండు. ఆతనిమహిమ కొనియాడ ఏీలుకానిది. ఇట్టిబేవుని 

యౌాజ్ఞలను మానవులు దప్పక ఆచగింపవలసీనది. ఆతనియందు విశ్వాసము 

భయ్యకు లు గలిగి మానవులు తమ లోపములను గున్తెణింగి పరమదయాలు 

వగు "దేవుని ప్రార్థించుచుండవలెను, (ఈనాక్యమును ఆయతుల్ కర్పీఅనుదురు. .) 

956, లా లా-ఖ్యక్రాహా- -ఫీద్ - దీని ఖత్ -త్ర- “-బయ్యనర్ 'రుప్దు- -మినబ్ - “గయ్యి- 

ఫమన్ “యక్ళుర్ -బ -బిత్రాగూతి. తి-వ-యూమిమ్' -బిల్లాహి-ఫఖ- దిస్-తమ్-నక-బిట్- 

- డ్రక్.వతిల్వుస్ భా-లన్' ఫిసామా ల హో-వల్లావాు- సమాజన్.అలీమ్. 257, అల్లా 

హు- వలియుష్టల్ల ల-జీన” ఆమనూ-యుఖ్- రజువుమ్-మినజ్ -జాలు' మాతి-ఇలన్న్నూ 

రావల్ల-జీన కఫరూ-కౌ లియా-ఉహు ఉహు ముత్తా -సాతు- యుఖ్'రి-జా న-వు వొమినన్ 

న్నూరి-ఇలజాహలు-మా తి-ఉలా ఇక-అన్-హోబున్నా రివుమ్-పీహా-ఖా లిదూన్. 
టీ 

256. మతము విషయమున బలాత్కారము లేదు, నిళ్నయముగా సనా 
_ లీ 



కాండము 8] నూరయేబఖ రాలి 189 

రము దుర్యార్షమునుండి వేటుపడియున్నని, శాఫున ఎవరు దారి కొట్టు నె 
నును తిరస్కరించి, “జీవుని నిళ్వనింతురో వారు గట్టున డియమును ప్యైననారు 
అగి రేగుంనేమ.. నుతిచేంండు సర్వము విశచు. సెంుంగు గున్నాండు, 
257, "దేవుండు విశ్వసించిన వణికి నపంయుండు,. ఆరంతు వారిని నీటిలో 
నుండి "వెలుతురులోని కిం గేచ్చును, మతీనిశర్షినింపని ఎక స్నహీతులు 
సతో నులు, వారు అవిశ్వానులను పలుతురులోనుండి చీశంటిలోనికి-పీ సికొని 
పోవుచున్నారు. వరే నరకనిస నులు, అందురు చిక ఇాలముందురు. 

ఎట్ట! గర. “మ. ఇమేకతగుయును సని *షునేు గలు నిక్కము లు 
వివగంంపంబిడిన విజ "DY Ce విసన సట గ AN నీ, ప దో స్వయము౧* సే వాని పవ నును, సబా్ష్యాము బాము గ FA షీ 
నన, దు గ్యాన్షము న Oy స్పృగతు గలిగినది, ఇ డుమాగ్ని::. లు ADL: కినస 
నస స్దక్షును Mr యుల స్మ రకల ర... నక్క శేరు. ఆరు , టే నే 
ఇస్లామ్ మభము లో అవిశళ్వానులను లేద్చుటలో "న గులవంతములేదు, ఆపి 
వ్య్వానులు తిమ యిస్షప ॥౧ము గా ఏ మతములో నేన నుండిన చచ్చును. అవి 
శనులు మునల్వానుల రొబ్యచు లోకీ రా జ్యపద్ధతుల నినుస చి పన్నులు చళిం నాయ తమ మతములో "నే యుందీ వచ్చును, దుర్భార్లయు. సెైతొనుల 
నూను, దానిను సంస రి చి "మిని విస్వ నించిన వాగు సనార్లనుగు x0 
య. స్ట్టను 'గగునుగు. జరి నించో... నని. నేవు! యః సరయు. మను చు 
eu Pw “పము, ఎవరు. స గ) క. Wars AT ను న తటాక "వున శీ 
నయిన మాను. లు ధి మ పుార్వుగిము ౧౪ మను మేన బవ లేను, 
Yo? టిగే (సంచి ముసలి [ను న of నాధుడు సవశియు: ము, ఎక గ 
రుకుల. లోయపడీ విణ యు మూ మునే చ్చు సం డు a మెగ 
నీంగటిలోనుండి AB కన 'శోన్టమాగు (ఇనీతు) వయనురులోనకీ, దేమ్బును. ఆవి. 
గనులకు గ నుబు నస్నీపి నులు, ఎ మువాగిని బలిం ను Kin! 'శ్రష్షిము ఎడి 
he “Aah దు రకా నగు ht స్నో సీయయషునుకు, దెనివంన ఆవిశ్యా 
సులు నరసములో, బడి రంము నవ? OW. "పున ID Craw 
వదలి నిశస్శసమును సాగ్ పవ లను, 

అలీ అలలే 

8. ము చక. ప... శే అమ టి +.ఆద్ -ఆ నా. ర. మ్. తక ణిలల్ లజ హోర్టి-దిబోకీంము శ్రీ అగ్నీ ఆని ఆతా 
పబట్లా బల్ ముల్క.. ఇత ఖా ల ఇలా హు" రబీ ఈల జీ యుహొయీా వ 

జ a గ్ Cal. ఇలా 

యు మోతు ఖల అలా ఉ[గొరురా.వ మారు షల ఇస వుషు ఇన్నల* . బ్ me | ~~) 
ధా యౌతీ-ఏపి.-షమ్బి-మినల్-మష ఖి- ఫాతి-నిహ* మనల మన్ -ంలి.ఫ బసీ+ 



140 ఖురానెషరీఫ్ (కోండ్లము రి 

తల్లజ్కఫర-వల్లావు-లాయప్టాల్ -ఫౌమజ్ -జాలిమిోన్. 
058. పమి? దేవుండు (న్యమూదునకు) రాజ్టము నొసంగినందుచే ఇ[భా 

హీములో ఆతని (ప్రభువు విషయము వాదించిన వానిని నీవు చూడలేదా? 
ఇ(బాహీము, నా(పభువుబతుక ని చ్చువాంతును. చంపువాడును అని చెప్పినపుడు, 

వాండు నేనును (బతుకునిచ్చు చు, చంవుచునున్నా నని చెప్పగా ఇ(బాహీము, చే 

వుంచు సూర్యుని తూర్పునుండి ఉదయింపంచేయు (పుట్టె ఉంచు) చున్నాండు. కావున 

నీవుసూర్యుని పడమటినుండిపుట్టింపుము అన చెప్పంగావాంయ బిత్తరపోయి ఎట్టి 

యుత్త రము నియ్య జాలక యను. చలీ "దేవుండు దు షలకునన్నార్షము చూపండు 

వ్యా! 208, ఇ(బాహీము పవక క-కాలములతో శ నమోదు అను రాజుం 

ఉను, వా౭డు- తన రాజ్యగర్వముచే నేనే (ప్రభువును. అండటును నాకు సాష్టాంగ 

నమస్కారము (పిజ్జా, లు చేయవ రను. అని యు త్తరువుచే చెను, ప్రజలు 

అటులేవానికి సౌష్టాంగవమస్కా-రములు చేయు చుండి, పాజత్ ఇ(బాహీము, 

-జీవడొక్కండే. "ఆతని. దప్పు నితరులను పూజింప (గూడదు, అని బోధించు 

చుండిరి, ఒకదినము న(మూదు కొలువుకూటమునకు అ్మబాహాము పోయి ఆత 

నికి సాష్టాంగనముస్కా-రములు చేయలేదు, అపుడు నమూ)దు నేను[ప్రభువును, 

| నా కెందులకు సాష్రాంగనమస్కా-రము చేయలేదు. అని అడుగంగా నేను రా 
జాను [పభువు అనను, పుట్లించి గిటిం చునట్టి డేవుయో నా (పభువు. అనంగా 

నమూదు నేగేన్సు బతుకిచ్చుచు చంపుచున్నాను. ఆని చెప్పి ఒక నేరము 
లేనివాని చంపి "నేరము మోపబడిన వానిని చంపక వధలిపెకైను. ఆపుడు 

బ్రచాహీము, నమూదు తెలివిలేని మాథుండగు చున్నా (డు, అని తలంచి జే 
వుండు సూర్యునితూర్చు నుండి పుట్టించు చున్నాడు. నీవే (పభువై నచో నూ 

ర్యుని పడమటనుండి వుట్టంపుము. అని చెప్పగా అతండు దిగ్భృమ'చెంది యు 

_తేరమయు నియ్య ౭జాలకపో యును, చేవుండు ఒసంగిన రాజ్యము వలన గర్వించి 

దుష్టత్వేమునకు పూనుకొన్న న(మూదు తన లోపము 'బెలినీయు "బేవునివిళ్వ 

నీంపకపోయెను. జేవుండు దుర్మార్గులకు సన్నాగ్మముమూపండు, కందుసూర్యూని 

దేవునిగా వూజించునట్టివారికి బోధనమున్నది. సూర్య్యుండు చ దేవునికి లోయిడి 

యున్నాండు, కావున సూర్యుండు పూజలకు పా్రొర్భన లకు అర్హ్యుండు కాడు, 
O_O 

950, జ కలజీ -మర-అలా -ఖర్యతిన్- వహియ-ఖావి-యతున్ - తలా? 
జ 

ఉరూ-షి. హో- భాల-అన్నా౭యువొయిోహోడి- హిల్లాను- బలో ద హా తిహో- స్సు, 
al 

అమా-తవాల్లాహు._మి-అతే-ఆమిన్ -నుమ్మ- బఅసహూ. ఖాల-కమ్ అలి స్త-భాల 
నిదా 

లబిస్తు- యామన్-కొ-బఆజ యామిన్-ఖాల. బల్ -లబి _న్గమిఆత- 'ఆమిన్- ఫన్ - 
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| హార్-ల్రలా-తఆ్వామికవష రా-బిక-లమ్-యత-నన్న వొ 'వకా-జుర్ -ఇలా-హిమారి 

కవలినజ్ -ఆలకాఅయతల్యాలిన్నాని-వకాజర్ -ఇలల్-ఇజామి-23 ఫానుకా - షిజు 

పో- -సుమ్మ- నక్సూహా-లహ్మకా- -ఫలమ్మా-త బియ్యన-లహూ - ఖఫాల- ఆల్-లము- 

అన్నల్లావా అలా- కుల్ల 2 యిక (ఖదీర్. 

250, లేక్క కప్పులు పడి నాశ మైయుండిన పురయనుండిపోవునటి యా 

తనిని నీవు చూడలేదా? ఆతడు, డవు డెట్లు వీని చావుపీదప దీనికి "శవము 

పోయును అనెను. ఆ వీదప దేవుండు ఆతనిని నూలుసంవత్సరములవటికు 

మృతునిగాంబేసెను. తిరిగి యాతనిని లేవి నీవు ఎంతసేపుంటివి అని బేవుం 

డడుగంగా. నేను ఒక దినమో లేక ఒక దినముకన్న తక్కు_వకాలమో యుంఆ 

నని చెప్పగా "దేవుడు లేదు లేదు, నీవు నూణుసంవత్పరములుంటివి. నీ టి 
న్నపానాదులను చూడుము. "అవి పల్ళలేదు, మణీ గాడిదనుచూడుము, మీ 
మేము (పజలకొఅకు(గాను నిన్ను దృష్టాంతము గాం 'వేయందలంచిలిమి, మతే 
గాడిద యొముకలు చూడుము. ఎట్టు వాని నుద్ధరించి కలిపి తిరిగి వానివై 

మాంసమును గప్పుచున్నామో అని చెప్పెను. ఆ పిదప అతనికి విషయము 

స్పస్గపడ (గా నిశ్చయముగా చేవుండు సర్వశక్తులు గలవాండని యొజుంగుదును 

అశ చెప్పసాగాను 

వ్యా! 259, ఇందు ఉచ రు (పవక కోకు సంభవించిన విషయము చెప్పం 

బడినది, ఈగని కాలమా దుః బ కన నసర్ అమ అవి ళ్వౌనుండు రా జాగానుం డెను. 

ఆ రాజు బైతుల్ ముఖ నను (జెరూసెలేము)ను సాళముచేసీ ఇ(స్రాయీాలియు 

లలో న-నేవలను ఇపీలు గాయ దీనీకొనిపోయను, ఆ ఖై దీలలో ఈ బి టైరుప్రవక్త్ర వ్ర 

కూడ నుండెను ఆ వీదప ఉజే రు చెఅసాలనుండి విడుదలపొందివచ్చు నప్పుడు 
మార్షమం దోక పురము పాదుపడి యుండ గాం జూచి తన మనన్సులో దేవుండు 

దీని“ నెట్టు తిరిగి బాగుగాంజేసీ యందు చనిపోయిన వారిని బ్రతికించును, ఆని 

అనుకొ నెను, ఆ చ్చట నే యాతని పా్రాణముపో యొను, ఆతనికిస్యారి గానున్న 
గాడిదకూడ చనిపోయెను. అంతట నూటు సంవత్సరములు గడ ఎను. ఆతని 

విషయము ఎవరికిని "దెలియకపొో యును. ఆ కాలములో బక్షైనసరు దుష్ట రాజు 

చనిపోయును, మణ్ొక, రాజు అఆ పురమును జెరూ సెలేయును తిరిగి వృద్ధి 
పొందునట్లు చెను. నూ టుసంవత్సరములై న తరువాత దేవుడు ఉైైరును 

తిరిగి సజీవ్రునిగాంజేనెను. ఆతని భోజనము నీళ్లు కుళ్లే వండ నుంజెను. ఆతని 
గాడిద కుళ్ళిపోయి దాని పాత ఎముశలు'పడి యుండెను, ఆగాడిదయు ఆతని 

యొదుట నె తిరిగి సజీవముగా చేయబడెను. ఇదంతయు (ప్రజలకు జేవునిళ_క్షీని 
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దెలుపుటకు దృష్టాంతము గా నుండుట కే సంభవించెను. ఉజెరు నల. 

నవుడు కొంత [పొసైకియుం డెను. తిరిగి బంతుకునపుడురా తీకా! ౦ 

చూచి ఒకదినమో లేక దానికన్న తక్కువదిన మో యుంటినని తలంచెను, 

కాని దేవుండు ఆతండుండిన కాలము బెలివి ఆతని యదుటనే గాడిదను బతి 

కించెను. అపుడు ఉరు, "దేవుండు చచ్చినవాంని (బ్రతికించును, అది "దేవునికి 

నుళు ఇెనపని. ఆతడు సర్వశక్తుండు అని 'దెలియును. ఆది ఇపుడు కన్నులార 

కూడ ్మాచితిని, అని చెప్పసాగాను. ఆ వీదప ఉశైరు జెరూసలేమునకు 

పోగా ఎవరును ఆతనిని. గుర్తింప లేకపోయిరి. అపుడు ఆయన తన కంఠో క్ని 

గానున్న కౌరాతును వినిపింపయగా నపుడు (ప్రజలు గుర్తించిరి. ఆయనకు సంభ 

వించిన విషయము నందఆఅకును బెలిపెను, 

260. వ-ాఇబ్ ఖాల-ఇ(బా-హీము-జబ్బి-అరినీ-తై ఫ'తువా-యిల్ -మా 

తా-ఖాల-అవలమ్-తూమిన్-ఖాల-బలా-వలాశకిల్-లేయత
-మయిన్న-ఖల్ వీ ఖం 

—D a బాయలే 

ల-ఫ-ఖు జ్ .ఆర్ "బళాతేమ్-మిన త్ -తెరి-ఫ-సుర్ -వున్న-9లై క సుమ్మిజ్ -అల్- 

జావ అ అ అవాలి లి 

ఆలా-కల్లిజబ-లిమ్-మిన్-హున్న-జాబ్ -అన్ -సువద్ ఈ హున్న-యాలతీ నకసఅ 

జాలి ర). | 

యన్-వఅ లమ్-అన్నల్లాపా- అజీజున్-హాకీమ్, 
260. మణీయు ఇబాిహీము ఓ నాపిభువా ! మృతులను నీఐెట్లు 

సజీవులుగాం జేయుదువో నాకు చూ పింపుము అని చెప్పినపుడు దేవుండు, ఏమి? 

నమ్మలేదా అని చెప్పంగా ఎందుకులేదు , (నేను నమ్మి తిని). కాని నావా 

దయమునకు శౌంతము గలుగుటకుంగాను (అడిగితిని అని చెప్పెను, అప్పుడు 

జేవు(డు నీవు నాలుగు పత్తులను పట్టుకొని వానిని నీతో మరపిం'నుము. ఆ 

. వీదప వానిని తునుకలుగాంజేసీ వాని యొుక్కొ-క్క- తునుకను ఒక్కొక్క కొం 

డెనుంచి, తిరిగి వానిని పిలువుము, అవి నీయొద్దకు పరుగాత్తుచు వచ్చును 
అని పలికెను. మణి నిశ్చయముగా చేవుండు సర్వశక్కుండును ' వివేచనాపరుం 

డను అని తెలినీకొనుము. 

వ్యా! 260. ఈ వాక్యమయలోలహాడ "దేవ్రంయ మృతులను తిరిగి నజీ 
వులనుగా చేయకు. అని తెలుపు నొక విషయము చెప్పంటడినది, ఇ(బాహీము 
గొప్ప ప్రవక్త. ఆయన బేవుండు ఎట్టు మృతులకు తిరగి పాణములుపోయునో 
కన్నులార చూచి మనళ్ళాంతి గలుగంేసికొనవ లెనని "దేవుని వేండుకొ' నెను. 
"దేవుండు సెలవిచ్చి నట్టు నాలుగు రకముల పక్షులను పట్టుకొని వానిని మర 
వంచి తరువాత నొకనా౭డు తునుశలు గాం కోసీ ఒకొ్క-క్క-తునుకను బక్కా 

క కొండవై నుంచెను, ఆ వీదప ఆ పత్షులను రమ్మని వీలువగా అవి సజీవ 
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మలై ఆయనయొద్దకు సరుగె ర్తి వచ్చను, 7 "దేవుండు నర్వుశ క్రుండు, తానుకోరి 

నది చేయును. మృతులను సజీవులను గో చేయుట ఆతనికి దుష్క_రముకాదు, 

ఆతని పి$కార్యమయులో -నేదో యొక మపావమ రవాన్యముండును. ఇటులే చని 

పోయిన జనులను వారి కర్మల “చున చదిదినమ (యామ చందులేపును 

261. మసలుల్ _లజీనయున్-? నిఖూన _అమ్-నవాల-వుుమ్-ఫీ-నవీ- లిల్లాపిా 

మానలి- హబ్బ తిన్-అంెదిత త్ -సబ్అ-ననా- శిలా ఫీ-కుల్లి"నుంబు" లతిమామిఅతువా 

బ్బ - తిన్-వల్లావు-యుజా-ల్తఫు _ లిమన్-యహషాడి -వల్లావు-వాసి-ఉన్-అలీమ్. 

961. "దేవుని మార్లనుందు తవు ధనమును ఖర్చు చేయువారి పోలిక ' 

ఒక-క్క- విత్తనమునుండి యేడు వెన్నులు సుట్టి పితివెన్నులో నూజేనీ 
గింజలు గలిగిన దానివలె నున్నది. మణి దేవుడు తానుకోరిన వారికి 'పాచ్చు 

గా నొసంగును. మఆీ "దేవుండు అమితముగా నన్నుగహీాంచు వాండును సర్వం 

జుండును. 

శా. వ్యా! 201. ఈవాక్యమనందు. భక్తులు తమ ధనమును “దేవని మార్గ 
మందు ప్రజల మేలుకొణకు ఖర్చు చేయట ౩. (పోత్సాహము గలదు, జీవుని 
మార్గమందుభ కిలో కొద్దిధనము ఖర్చు 'ెట్టినను దాని ఫలితము అధికముగా ' 
నుభయలోకములలోను లభించును. దాని యుదాహారణమ్ము ఒక విత్త నమును 
పోలియున్నది. మంచి సత్తువగల భూమిలో ఒక్క. విత్తనము నాటిన దానికీ 

నడువందల గింజలు లభించును. అటులే భక్తులు చేసిన దాన ఫలితము అధిక 
ముగా లభించును. "దేవుండు అమితేముగానొసంగువాండు. ఆతండు కోరిన వారికీ 

నింకను అధికము గా నొనంగును. ఆతనికి కొణంతలేదు. దానముచేయు వారి 
యుస్దైశముల "నెజుంగును, దాని ననుసరించి వారికితేగిన ఫలితమునా సంగును, 
అతండు సర్వమును దెలిసినవాండు. ఆతనికి నెద్దియును మణుంగు'బేదు. 

262. అల్ల "జన-యున్- సియూన-అమ్వా-లహుకు-కీ కీ-నబీ- లిల్లాషా-ను రుం 

లా-యుత్-బీ ఊన-మా మా -ఆన్-ఫఖూ- *మన్నన్ “-వలాఅవల్ -అవామ్-అజ్ -రువూు 

క ఇద్దరబ్చిటా్- వనలా-ఖాఫున్-ఆ జులై హీమ్ " వలా-నూమ్-యహ్కొూజనూన్ , 

268. భాలుద్-మణరూస్రన్ -వమగ్ -ఫిరతున్-ఖై రుళు-మిన్ .సదఖ తిన్ొయల్' 

బడేపో-అఖన్ -వల్లాను-గనియ్యున్ _హాలీక్షూ, 

562, ఎవరు తవుధనమును "దేవుని మార్ణిమందు ఖర్చు చేసీ దాని తరువాత 
తమ యుపకారము నెన్నక, కష్ష ట్టకయుందురో వారికీ తమ్మపభువు నొద్ద 
పుణ్య (ఫలిత) ము లభించును, "నారు భయముగాని దు9ఖ రు గాని పొందరు. 
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౨65 దానము చేనీన పిదప కష్ట పెట్టుటకంకె మంచిమాటపలుకుటయును, షమిం 

చుటయును మేలు, మటియ " జీవుడు నిర్లక్ష్యము న పానముగలవాండు. 

వ్యా! 262 268. ఇందు దానముచేయుపద్ధతి ఇప్పంబడినది. భక్తులు "దేవుని 

మార్లమందు దానముచేసీ మేముమేలు చేనిలీమని చప్పుకొనరు. ఎవరికీమేలు 

చేయుదురో వారికీ కష్టములు పెట్టరు. గారవముతో దానమువేనీ పంపుదురు. 

వారికి దానిపుణ్యఫలితమ దొరకును, పరలోకమందు భయము గాని దుఃఖము 

గాని గలుగదు. మేలుచేనీ దాని చెప్పుకొనుట్క, మతికప్ష చెట్టుటకంటు, దానము 

కోరిన వారికి మంచిమాట పలికి క్షమించి పంవి చేయట శ్రేస్టము. జీవుని! వీ 

యక్క-ల యు లేదు. ఆతడు లక్ష్యము లేని వాండు. ధనవంతులు దానము. చేయనిచో 

ఆతనికి నష్టములేదు. ఎవరు దానము చేయుదురో వాశే మేలుసొందుదురు,ధన 

వంతులు బీదవారిని కష్టసెట్రినను తత్ క్షణమే శిక్రింపక వదలుచున్నాండు, ఎం 

దుకన నాతండుసపానముగలవాండు, కావునధ నవంతులు విరామము దారికి నదని 

గర్వింపరాదు. 

964, యా-అయ్యు-హాల్లబీన-ళనునూ- లాాతుబా- తిలూ- సద ఖా తి- కు 
వాలి 

య్ - బిల్ -మన్ని-వల్ _అజా- కల్లబే-. యు౯ెఫిఖు-మాలహూూ- రిఆ- -అన్నాసి- వలాొ- 

యూమిను బిల్లాహి-వల్ -యామిల్- ఆఖిరెఫ-మసలు వూ. కవు"నలిస కొవానిన్- 

అలై హితురా- -బు౯ాఫ-అసాచవూ వాబిలుకా-ఫ'తరకపూంసల్- దకా-లా 
యఖ్-దిరూన-ఆ అఆలా-మెైఐమ్- -మిమ్మా- -శసబూ- వల్లాపలబ-లాయవొ- దిల్ ఖా 
మఠ్-కాఫీ-రీ౯, 

264, న్నీ విశ్వొసులా రా ! ! లోకుల మెప్పునకుంగాను తన ధనను మునుర్చు 
చేయుచు, చేవునియందును తుది దినమందును విశ్వాసముబేనివానివ లె, మూరు 
చేసీన మేలును చెప్పికొని కష్టములు పెట్టి మాదానములను వృథా వేసికొ 
కుడు, వాని పోలిక, కొద్దిగా. మన్ను గల నున్నని బండ పె వె గొప్పవర్షముటరిని 
దానిని నున్నగా వదలినట్టున్నది. అట్టివారు తాము చేసిన దాని ఫలితము 
పొందజాలరు, మణీ దేవుండు అవిళ₹్వ్వెసులకు సన్మార్లము మూంపండు, 

వ్యా॥ 264, ఇందు "దేవుండు విళ్వాసులగు ముసల్మాను భక్తు లంగా ర్వి 
మార దానమును మేలును చేసి తిరిగి దానము ఫుచుకొన్నవారితో లేక 
యితరులతో “మేము దానము చేనీతిమి. మేలు చేసీతిమి”” అని, 'నప్పురొను 
దాని ఫలిశమగు పుణ్యము పోంగొట్టుకొనకుండు, దీనివల న దేవుని పీ) తిపడయ 

జాలరు అని చెప్పు చున్నాడు, దానము పుచ్చుకొని యుపశకాోము వెంనిన 
వార్ మనస్సునకు నొప్పియును కష్టమును గలుగును. ఎట్టు (ప్రజల (బ్రతి పడ 
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యుటకును పిఖ్యాతికిని దానము చేయువానికి వాని సలితమగు పుణ్యము 
లభింపదో అటులే మేలుచేసి దానమువేసి ఇప్పుకొనువా? దానములు 
వృథాపోవును. ేవునియందును తుదిదినమందును విశ్వాసము లేని: వారట్టు 
చేయుదురు, కాని విశ్వాసులు తను చానముల వృథాచేసీకొనరు, భక్షి నిశా 

_ నములు లేక పిజలకు చూపుట్కకె దానమయుచేయు కారిదియును మేలుచేసీశావ్పి 
'కొని హింసీంచువారిదియును పోలిక నున్నని అాతిబండవలెనున్నది. ఆ బండ 
చై కొంత మట్టి యున్నది, ఆ కొద్దిమన్ను పై గొప్పవర్హము కురిసి అది కూడ 
పోయి బండ నున్నగా నెపోయిను, అర్ష బండవై విత్తనమునాటిన డాని! 

వలన ఫలితము లఖింపంజూలదు, ఆటు వే భ్ క్రిలేక డంటముగాంయదేయు దొనము 

వలన ఫలితము లభింపంజూలదు, ససాగ్హర్షము అవిశ్వానులకు లభింపదు. వారు. 

చెడలో9వనే పోవుదురు. భకిఫూర్వకమయు గాం జేయు దానఫలితము నకుపోలిక్ర 
ముందువాక్యములలో చెప్పంబడినది. 

265. వమ.సలుల్ల-జీన-యున్- ఫిఖూన-అమ్-వాల-వ్యాముబ్ -తిగాబా- 

మర్ జా-తిల్లాహి-వతస్ -బీతన్ -మి౯-౮౯ .ఫు సి-హిమ్-కనుసలి-జన్న _తిక్ - విర 
a లిక 

బ్యతిక౯-అసా బహో-వాబీలు౯-ఫ-ఆతత్ -ఉకు-లపో. బిఅ-ఫైనీ ఫ-9ిల్ - లమ - 
అణణాలీ అట్ల అనాలే 

యు నీబ్ హో వాబిలున్ -ఫ-తల్టున్-వలాహు 'బిమా-తఅ" మలూ న - బనీర్.226,అ 
వావ అజాత | 

ET య-వద్దు-అహా-దుకు వలన్ -తకాన-ం జూ -జ న్నతుమ్ మిన్-నఖీ లిన్వ అఅ-నా- 
pa. | 

బిన్-త జీ-మిన్ -తహ్ తి-పాల్ -అన్-హోరు-ల హూ -ఫీపో-మిన్ ౨ ల్లిన్-సమ- రాతి 

-వ-అసా-బహుల్ -కి బరు-వలహు-జురీయ-తున్-జ-అఫాడ_ఫ అసా-బవో “రి 
అలిర్డా- ౨ పు ది ర ఎలి 
ఆ-సారున్ -ఫీహీ-నారున్ ఫవ్-తర-ఖత్ "కాజా లిక-యు"బయిక్ట-నుల్లవా- లకు. 

ముల్ -ఆ-యాతి-ల-అల్లపమ్ "తత ఫక్క- రూన్, 
265. మణీ యు "దేవుని ప్రీతి పడయుటకును, తము యాత్శల స్టీరతయ 

నకును తవు ధనమును ఖర్చు చేయువారి వోలిక్ర మిట్టభూమివెనున్న పైకతోయ 
వల నున్నది. దాన్నివై గ "ప్పవర్టము పడి యది రెండింతల ఫలము దెచ్చను. 
మ౭కీయయ దానివై గొప్ప వర్ణము పడని చో సోన చాలును. 286. నమి మిలో 
నెవ్యని .ైవ ఖర్వూరయును (దాక యునుగల తోట యుండి యంగు కాలువలు 
పృవహించుచు సర్వవిధముల ఫలము లభించు చుండి ఆరని మునలితనమును 
గలిగి బలహీనులగు బిడ్డలుండు ఆ తోటి అగ్నిగల నుడి గాలి వీంచి యది ష్ 
గాలిపోవుటను మిలో 'నెవ్వరడైన ఇష్టపడునా ౯ మోరుయోాచిం వంటకు గాను 
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ఇట్లు స్పష్టము గా తన సూచనలను దేవుండు మాకుం ెలుపుచున్నాండు. 

వాష్టి॥ 265, 266, ఈ శెండు వాక్యములలో భక్తి పూర్వకముగ డేవుని 

ప్రీతికిగాను దానము చేయువారు పొందు ఫలితమునుగూర్చియు, దానము చేసి 

చప్బుకొనువారును, ప్రజల మెప్పుకొజకు చేయువారి దానము నిష్ఫృలమగు 

టనుగూర్చియుం చెలుపు రెండు ఉదాహరణములు చెప్పంబడినవి. మొదటిది 

సారవంతమైన మిట్టభూమివై నున్నతోంటవై గొప్పవర్షముపడిన బాగుగా 

ఫలించి సాధారణవనములకన్న రెండింతలు ఫలమిచ్చును, గొప్పువర్షము పడ 

కన్నను కొద్దివానయే దానికింజాలును. అది ఫలించును. అటులే భక్తిఫూర్వ 

కముగ "దేవుని ప్రీతి పడయుటకు చిత్తశుద్ధితో. ఎక్కువ దానముచేసీన దాని 

పుణ్య ఫలితేము హెచ్చుగా లభించును. చిత్తశుద్ధిగలిగి కొంచెము. దానము 

చేసిన నదికాడ పుణ్యఫలితేయ నొనంగును. "దేవుండు మానవులు చేయు సర్వ 

(శ్రీయలను చూచుచున్నాండు. కావున పితికార్యము చిత్తశుద్ధిగలిగి భ_కిపూ 

రకము గాం చేయవలెను. రెండవది కష్టపడి సంపాదింప లేని బలహీన్నులైన 

చిడ్డలుగల ముసలివానికి జీవనాధారమైన తోంటయందు ఖర్జూరము దాక 

మొదలగు ఫలవృతుములుండి నీటిపాయిదల వనతులుండి, చాగుగ ఫలమిచ్చు 

నప్పుడు అగ్నివలె కాల్చు విషముతో నిండిన నుడి గాలి వీచి యాతోంటకాలి 

పోవటకు ఎవరును ఇష్పపడరు. అటులే మానవుడు తాను చేసిన దానము 

మేలు పొగడి చెవ్నికొని ఇతరుల మెప్పున క్రై చిత్తశుద్ధి లేక చేసిన దానిపుణ్య 

ఫలితము నశించును. అది అక్క_ఆ కలిగినపుడు పనికిరాదు. డానిఫలితము 

విషవంత మగును, దేవుండు తన సూచనలను (ప్రజలు బాగుగా యోచిం 

'పవశెనని వివరించి స్పష్టముగా "జెలుపుచున్నాండు. కావున మనము దానిని 

యోచించి ఆనుసరింపవలను, + 

267, యాఅయ్యు-హ ల్లజీన-ఆమనూ.అన్ -ఫిఖూ-మిన్ "త - యి్యబౌతి- 

మా-కసబ్ తుమ్-వమిమ్మా-అఖ్ర-ర జ్నా-లకుమ్-మినల్ _అర్జి.వలా -తయమ్మ- 

ముల్.ఖబీస-మిన్వు-తున్-ఫిఖూ నవల స్తుమా-బి-అఖిజీహి-ఇల్లా-లఅన్ 2 తుగ్- 
బాన జ్ఞ 

మిజూ-ఫీహి-వ ల్-లమూ-అన్నలావా-గ-నియు (న్ -హమోద్ . 

267. ఓవిశ్వాసులారా! మారు సంపాదించిన దానినుండి (ఉత్తవు) పవి 

త్రమైన దానిని మేము మాకొఅకు భూమినుండి దీసిన వానినుండి ఖర్చుచే 

యుండు. మజీమిరు చెడు వస్తువులనే ఖర్పుచేయుట కుచ్దేశింపకుండు. మటి 

మారెనవో అట్టి దానిని కన్నులు మూసీకొనిగాని తీసికొనరు, మణీ దేవుండు 

లత్ష్యములేలి వాండనియు సోతిపాతు)ండనియుం. చెలిసికొనుండు, 

వ్యా॥ 267, మునుపటి వాక్యములలో, చానమునశై (పోత్సావాపణి 
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చుచు దాత భక్తితో చిత్త శుద్ధిగలిగి చేయవలెను. చానము చేసిన వీదవ పొగ 

డికొనంగూడదు, దానము  గపాం చినవానిని కష్ట పెట్టకూడదని ఇపప్పంబడి యె, 

ఇయ దానముచేయు వస్తువు ఎట్టిదిగానుండవ లెనని ెప్పంబడుచున్న ది. దాన 

ముచేయువస్తువు మంచిదిగా ఉత్తమముగా నుండవఆను. చెడినదిగాని అధమ 

మెనదిగాని యుండకూడదు. చెడువస్తువులను వుచ్చుకొనవలెనన్న ఎల్లరకును 

అసహ్యామే. కాని అక్కఅగలవాండు కన్నులుమూసికొని తన గౌరవమును 

పాటింపక తీసికొనును. కాని బేవునికి అట్టి చెడువస్తువుఅక్క-అ లేదు, ఆతండు 

ఆక్క_లు లేనివాండు. గారవప్నాతు(డు, సోతపా(త్రుండు. ఇట్టి అనప్యావస్తువులను 

ఒప్పుకొనండు, కావున దానము చేయువారు పుణ్యఫలితము కోరనవారు, మంచి 

వస్తువులను తాముచేతివృత్తి చే నంపాదించిన వానిలోనుండియు భూమిలోనుండి 

లభించు ధాన్యము మొదలగు వస్తువులనుండి యుత్తమమైనవి దేవుని మార్ల 

మందు ఆతని ఫ్రీతిఫొఅకు దానము చేయవలెను. 

266, అప్-మైతొను-య-ఇదుకు-యుల్ -ఫఖ్ ర-వయా-మురుకుము- బిల్- 

ఫహ్ొపాయి-వల్లాహు-యబ్లి దుకుమ్-మగ్ -ఫీరతమ్-మిన్ సాుు-వఫజ్-లన్_.వలావు 

వాసీఉన్"లలీమ్ .269.యూతిల్ -హిక్షత-మన్ -యహషాఉ-వమన్-యూతల్ -హీ 

కత ఫఖద్ -ఊతియ ఖైరన్ -కకీరన్ -చ మా-యజ్్ "జక్క_రు-ఇల్లా-ఉలుల్ -అల్బాబ్. 

268. సైతాను మోకు దారిద్యయు గలుగునని చెప్పుచు నీ చకారస్ధియు 
లను చేయుటకు (పోత్సాహపలుచును, మణీ ేవుండు తానుక్షమించునని యు 

అకముగహీం చుననియు వాగ్దానము చేయుచున్నా(డు. మజియు "దేవుండు 

చాల అను[గహిం చువాండును, సర్వజ్ఞండును, 269. తానుకోరిన వారికి జ్ఞానయు 

నొసంగు చున్నాడు. ఎవనికి జ్ఞానము లభించునో వానికి గొప్పమేలు లభిం 

చుచున్న ది. బుద్ధిమంతు లే బోద్గను (గహించు వారు, - 

వ్యా! 268. దానమువేనీన ధనము తగ్గిపోయి దారిద్ర్యము గలుగును, 

దానముచేయక లోభము వహింపవలనని “సైతాను మానవుల హృదయములలో 
ఊవాలుపుట్టిం చును, భక్రండిట్రి యూహాలకలోంబడ క దానము చేయుటకు 

పూనవలెను. దానమువలన దేవుడు మానవుల పొరపాట్లను తమించును. 

సంపదలను పాచ్చుగా నన్ముగహిం చుననివా గా నముదే యు చున్నాండు. దానము 

చేయువారి సంపదగెరవము షా చ్చుచుండును, లోభుల సంపద తుదకు నశించు 

ను. వారికి ఎట్టగొరవమును లభింపదు, దేవుండు అమితముగా నన్ముగహించు 

వాండు. సర్వము అెలిసీనవాండు. కావున మానవుల కర్మలకు. దగినట్లు ఫలితము 

నొసంగును, 269. చేవృుంశుతానుకోరినవారికీ దివ్యజ్ఞా నమ నొసంగును, దానిచే 
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మంచి చెబ్బరలను ఎజింగి ధర్మ కార్యముల నాచరింపంగలరు , ఆదివ్యజ్ఞానమయ , 

పొందినవారు ఉభయలోకములలోను గొప్పమేలు పొందుదురు. బోఫ్న (గ 

హీంచువారు బుద్ధిమంతు లే. బుద్ధిహీనులు భోధను(గహింపలేరు. మటి యుతేమ 

ఆవి వేకముే దాని ననుసరింపరు. "దేవుండు మనకు క్షనము బుద్ధినొనంగు గాత, 

270. వామా-అన్. ఫఖ్తుమ్-మిన్.నఫళుతిన.ఇా. నవ కొ-మిన్-నజ్ 
౬నొ-ఫబన్న ల్లాహ.యఅలనుహూ-వమా-లీ జ్. జాలి-మాన-మిన్-అన్సార్. 

270, మణీ మోరే దానముచేనీనను తేక వ ఏ (మొక్కుబడి చేసీనను అది 
చేవుశికి “నిశ్చయముగా బెలియు ను.మజీ దుర్మార్గులకు నెవరునుసహా యులు లేరు, 

వ్యా॥ 270. మనుష్యులు చే యున ర్వవిధముల దానములన్సు (మొక్కు... 

బడులను చెవుడు ఎజుంగును. వానివాని యోగ్యత ననునరిం చిఫలితమి చ్చూను, 

కావున మంచిఫలితము నిచ్చుదానము మొక్కుబడి చేయవలెను. ేన్చనికి 
దప్పనితరులకు (మొక్కుబడి చేయరాదు, వదోయొక కష్ట మోలేక వ్యాధియో 
గలిగినపుడు అది నివారణమైనచో "దేవుని వేరిట నిలు పేదలకు, ధన ధాన్య 

దానములు చేయుదును అని (యొక్కుకొన్నచో దానిని నజర్ అనుదురు. 
దానిని వూర్తిచేయవలెను. దానములు చేయక తామువేనీన (మొక్కు. బడు 
లను ఇెల్లిపని వారుదుర్మార్టులు. ఇర్టివారినిపరలోకమందు శక్షునుండితవ్పించి 

సపోయముచేయువారు ఎవరును తేరు. కావునపుణ్యకార్యములు చేనీకొనవళిను. 

ధనవంతులు పిసినిగొట్టు తనము వహించుటవలన సంఘమునకు చాలనష్టయును 
' అపకీరి, యును. కలుగును, కావున ముసల్మానుధనవంతులు తవు ధనమును తమ 
తమ  యాత్మభోగములశే ఖర్చు చేయక సంఘము నుద్ధరింప6 జేయుట కై 
ఫక్ వంచనలేక ఖర్చు చేసీ యు భయలోకములలో మేలుషౌందవశెను, 

271. ఆన్ -తుబ్ -దుస్_సద ఖాతి-ఫని-ఇ్రి మ్మూ-హియావ" ఇన్-తుఖ్ -ఫూ 

హో-వతూ-తూపాల్ _ఫుఖరాఅఫవాువాకై రుల్ " లకుమ్-వ-యు క ఫ్- ఫిరు_ఆ 

న్-కుమ్-మిన్-సయిస్టీ-ఆతి-కుమ్-వల్లాహు-బిమా-తేఅ-ములూ న-ఖబీర్. 
271. మారు దానములను బహిరంగముగా నొసంగిన మంచిదియే, మటీ 

పృముగా దానము నిథువేదలకు చేసిన అది మికుమేలే. మటి మీకొన్ని 
పాపములను పోంగొట్టును, మజీయు మారుచేయు కర్మలు ేవునికి బాగు గా 
నెబుక యే, 

వ్యా 271. భక్వూర్వకముగ దానము బహిరంగముగా చేయ వచ్చును, 
అదియును మంచిదియే. అట్లుచెసిన ఇతరులుమూచి తాముకాడ దానము 
చయుటకు పూూనుకొనుదురు, దీనిబట్టియే ఆదియును మం చిదగుచున్నది: 

అనో 
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కాని లోకుల మెప్పుకొణజకు వెల్లడి గా చేయకూడదు. జకాతుదానమయ "వెల్ల 
డిగా సె చేయవలెను. అదికప్పక చేయవలనీన దానము. కాన్రన అందు భక్తి 
చెడునను సంజీపాముండదు. గుప్పముగా నిజువేదలకు దానమశేయుట 
యుత్తేమము, దానివలన కొన్ని పాపములు వారించును. అందు భాక్సికీని చిత్త 
శుద్ధికీని లోటుండదు. ఎట్టువేసీనను "చేవునికి మా నవులసర్వకర్శలు "బెలియును, 
దాని డానికి తగిన ఫలితము నొనంగును, 

అవాలని 

172, లై సాఆలై కహుదొహువ్ -వలా క్న్న ల్లాహా-యవౌాదీ-మన్ -యషపొ 

ఉ-వమా-కున్-ఫిఖ్లూ మిన్ -కై రక్ -ఫలిఅన్ - ఫు సీకుమ్ -వమాతున్ -ఫి ఖూన-ఐ్రల 
య 

బ్ -తీగాఆ వజ్ "పాలాపా-వమా-తున్_.ఫీఖూ-మిన్ "చొరిన-యువభి ఫాబ్ర౭ కున్ 

వఅన్తుమ్-లాతుజ్-లమూన్, 
272, వారిని సన్గార్షయనకుం దెచ్చుట నీపనిగాదు, కాని దేవుండు 

తానుకోరిన వారిని సనాగియనకుం 'దెచ్చును. మజిమారు ఖర్చు (దానము) చేయ ధనము మాకొలుకే, మోరుఖుర్చు చేయునది దేవుని పీతి పడయ టకంగా"నే 
యుండవలెను, మారువేయిు చానము లన్నిటిఫలితము పూరి. గా మికు లభం 
చును. మలి మీపై నెట్టి అన్యాయము గలుగదు, 

వ్యా॥ 272, ముసల్మానులు కాని వారికి (అవి శ్వాసులక్రు) మునల్మానులు 
దానము చేయకుడిరి, అట్లువలదు. నిజువేదలై న వారెవరై న గే, వారికీ దాన 
ముచేయవచ్చును. అవిశ్వాసులను నన్నార్లము (ఇస్తావ్) అవలంబించునట్లు 
చేయుట చేవుని పని. ధర్ధమార్షము బోధించుటయే పీవక్షలపని, సన్నార్ల 
మునకు వారు. రాలేచే ఆను బాధ్యత వారిపై లేదు, కావున ఆచింతపెట్ట కొన రాదు. దానమువేయుటలో ముఖ్యము గా దేవుని ప్రీతి నుజేశింపవణెను. 
దానముచేయు వారికే దానిఫలితము పూరి గాచేరును. అందు ఎట్టలోపమును 
ఆ చ్యాయమును గలుగదు, 

ఎటో అవాలి ద అణాల. ఎ 273. లిల్ "ఫుఖరా-ఇల్రజీనఉవానీరూథీ నవీ లిలాహి-లాయస్.తల్పీ.ఊ య 

నజర్బన్ -ఫిల్- అర్ జాయ హొ-నబు వూయుల్-జాహిలుఅగ్ నియాఆ.మినజ్- త 
0 వంటా 

వా అఫ్ ఫుఫి-తఅ-గిఫు-హుమ్_బి-సీ-.మాహుమ్-లాయస్.అటూ- నన్నాళ - ఇల్ - 

గో ఫన్ -వమా-తున్_ఫిఖూ-మిన్' -ఖైరిన్ -ఫఇ న్న ల్లాహా-బిపీ-అలీమ్, 
278, "బేన్చని మూర్షమందు చిక్కు_పడి నంపాదన కొలుకు దేశనంచారము 

వేయలేని వారికి దానము వేయవలెను, వారి విషయము తెలియనివారు, వారు 
తయ నడుగక పోవుటచే వారిని ధనవంతులని భావింతురు. అట్టి వారి 



150 ఖురానెషరీఫ్ [కాండము శకి 

ముఖములను చూచి 'బెలినీకొందువు, వారు (పజలను వీడించుచు నడుగరు, 

మీెరేదానము చేయుదురో నిశ్చయముగా అది -జీవునికిం దెలియును, 

వాన్టి! 978, ఈ వాక్యములో దానమునకు ముఖ్యముగా నెవరు 

యోగ్యులు అని చెస్పయిడిన ది, పాజత్ ముహామ్మదు వారి శ్రిమ్యలలో అనే 

కులు తమ చేశమును విడనాడి మదీనాపురము చేరియుండిరి. వారిలో కొందణు 

వెగంబరులవారి నమ్ముఖముననుండి ఖురానెషరీఫ్రు చేర్చుకొనుచు, మతేవిద్యను 

(గహించుచుు సంపాదనచేయుటకు అవకాశము లేక "బేవుని మారమంచే నిలి 

చియుండిరి. వారికి గృహములు లేకుండ మసీదుప్ఫక్కన ఒకతిన్నెవై వసిం 

చుచుండిరి. వీరే అస్ హో 'బెసుప్పా. అట్రివారికి అన్న పానాదులు సమకూర్చుట 

ధనవంతులపనియె యుండెను. కావున అట్టివారికి దానము చేయుట చాల శేష్ట 

ము. ఇపుడు కూడ అట్రిగుణములు గలవా రున్నచో వారిఖర్చును ధనవంతులు 

భరింవవలెను, ఇస్లామ్లో వె కారణములులేక భిఖమే వృ్తిగాం చేసికొని, 

దృఢకాయలుగానుండి సోమరునై భి మషమెత్తుటని పి.ద్ధము, వదోయొకవృ త్తిచే 

జీవింపవలెను, నిజువేదలై నవారి ముఖములను చూచిన చో వారి యా(కటి బాధ 

తెలియనగును. వారి జేవాములు చిక్క పోవుట, వారి ముఖములు పనుపురం 

గుగా నూజుట్క మొదలగునవి గుర్తులు. కానన దానముచేయువారు నిటు 

చేదలను గుర్తించి భ_క్లీపూర్వకయగా దానము చేయవలెను. దేవుని కినర్భయు 

తెలియును. వానివానికిం దగిన ఫలితము నొసంగును. 

274, అల్ల-జీనయున్ -ఫిఖూ నాఅమా్యా-లముమ్ -బిల్ -తెలి-వన్-నహారి 

సిబ్దన్ -వఅలా-నియతన్ -ఫ-లహుమ్ "అ(జు.వుమ్ _ వ! -అిబ్బి హిమ్ - వలా- 

ఖొఫ్లున్-అవై హిమ్-వలా-వుమాయహ్-జనూన్ , 

274 ఎవరు తమ ధనమును "దేవుని మాక్షమందు రాత్రింబగళ్ళు గుప్ప 

ముగాను "వెల్లడిగాను ఖర్చు చేయుదురో, వారికి తమ ప్రభువునొద్ద ఫలితము 
న్నది, మణీ వారికీ నెట్టి భయము గాని దుఃఖముగాని గలుగదు, 

వ్యా 174. ఇందు దానముచేయు కాలమాను తీరును చెలుపంబడినవి, 

దానము చేయుటలో రాతి అలి పగలు అని లేదు, ఎల్లప్పుడును చేయవచ్చు 

ను, గుపష్తముగాను బిహిరంగమగాను నమయోచితము గా దానముచేయవ చ్చు 

ను. ఇట్లు దానమునేయువారికి వారి ప్రభువగు దేవునియొద్ద దానఫలితము 

లభించును, అందు నెట్టి కొఅంతే గలుగదు. తీర్పు దినమునందు లోభులకుం 

గలుగు భయముగాని దుఃఖముగాని దాతలకు గలుగనేరదు, 
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275, అల- “హం యాకు లూ_నరొరిచా-లాయఖూ
ః "'మూన-ఇల్లా-కమా- 

యఖూముల్- --లజీ'యత-ఖబ్బతు-హుష్-మై మ శాను-మినబ్ -మస్సి-జాలిక-బి- ఆ 

న్న వుమ్-ఖాలూ- -ఇన్నమల్ బై ఉ-మిస్-లుర్ -రివా-వ. అపాల్ _లల్లావాల్ 

_మైలావ-పాజ్హ-మర్ -రిచా-ఫ _మన్ -జా-అహరూ- మా 9-బాతుమ్ -మిర్ -ర రన్బిహీా 
కీల 

-ఫన్-తహోా-ఫ లహూ-మా-సలఫ-వ-అమ్ -రు వూ ఇల-ల్లాహి-వమన్ -ఆడ-ఫ-ఉ 

లా-ఇక-అస్ - హాబున్నా రి-వుమ్-ఫీహో-ఖాలి-దూన్. 976, యమ్ హా హా-ఖుల్లా- 
par, pa అనానాలో జాలీ 

వార్. -రిచా-వయార్ బిస్-సద-ఖా తి-వలావు-లాయు-హిబ్బు-కుల్ల" కఫా? -రిన్- 

అసీమ్, 277, ఇన్న్లజీనఆమనూ- -వ-అ-మిలున్ - సాలిహో త- వ-అఖా - మున్- 

సలాత.వలత"ఉజ్-జ జకాత-లవుమ్ -అిజ్ -రుదుమ్ ఇస్టం రబ్బి-హామ్ - వలా - 

ఖాప్పుకా-అతై "హామ్-వలావుకయన్ -జనూన్, 278. యా" అయ్యా-హాల్ల 

“బేన-ఆవమను త్త-ఖుల్లావా-వజరూ- మా-బ- ఖయ-మినర్ -దిబా-ఇన్ -కున్తుమా-మూ 

మినీన్, 279. ఫ-ఇల్ -లమ్-తఫ్-ఆలూ--ఫా 'జనూ-బి-హార్చిమ్-మి నల్లా - పా" 

వర సూ-లిహీ-వఇన్ -తుబ్తుమ్-ఫల-కుమ్-రు-ఊసు-అమ్వా- లికుకు-లా తజ్-లి 

మూన-వలా-తుజ్-.లమూన్ . 280, వాఇక-కాన-సా జన్ _రలిక౯ా-ఫన-జిరతుకా- 
ఆలి ట్ర 

ఇలా మై-సారతిన్ -వ-అన్ -లేసద్దఖూ- ఫై రుల్ ' లకువమ్ ఇన్ కున్తుమ్ -తఅ-లమూన్ . 

181, వ- శ్రఘా-యామన్-తుర్ -జ.- ఊన-థీపా హీ-ల్లలల్లాపి - సుమ్మ-తువఫ్ ఖా 

కుల్లు-నఫ్ ఫ్-సీమ"మా-కసబల్ -న-వుమ్-లాయుజ్-లమూన్. 

975, వడ్డిని అనుభవిం చువారు సైతానుపట్టి పిచ్చిచేష్టలు నోయువారి 

వలె నిలుతురు, ఇది, వారు (వడ్డి పుచ్చుకొనువారు) వ ర్రక్రముకాడను వడ్జివం 

టిడే అని చెప్పినందులకు నగును. నుతీయు "బీవ్రండు 'వర్తకమాను ధగ్మమైన 

దిగాం జేసెను. మణీ వడ్డి నిమేధించెను. కావున ఎవనికి తన (ప్రభువునుండి 

బోధనగలిగిన కిదప నడ్డిని వ్యాపారము , మానుకొనునో దానికి పూర్వము 

పుచ్చుకొన్నది వానిజేను. వానిగూర్చి తీర్పు చేన్రునియొుద్దనున్న ది. నమకువరు 
తిరిగి వడ్డి పుచ్చుకొనుదురో వాలే నరకనివానులు, అందు వారు చిరకాల 

ముందురు. 216. "దేవుండు వడ్డిని నశింపంజేయును, మణీ దానమలను హౌ 
చ్చించును. మతీయు వృద్ధిచేయును, కృతఘ్నులును వొపులును అగునట్టి 
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వారిని దేవుండు పేమింపండు. 277. విశ్వనించి సత్కార్యములు చేయువారికి 
తమ పుభువునొద్ద ఫలితమున్నది, మజియు వారికి భయము గాని దుః్ఞుము 
గాని యుండ 'నేరదు. 278, ఓ విశ్వానులార ! జీవునికి భాయపడుండు. మూరు 
విశ్వాసుల నచో నిలువయున్న వడ్డిని విడిచిపెట్టుండు. 

279. మణీ మారు వడ్డి విడిచిపెట్టని చో చేవునితోను ఆతని (ప్రవ క్షతోను 
మిరు యుద్రమా డుటకు నీద్రపడుండు. మజిరూరు (మానుకొని) క్ష మా పణకోంిన-వో 
మిమూ అధ్నము మీకున్న, మిరు ఎవ్వరియె డనుఅన్యాయము'చేయకుండు, అంత 
మికతునుఅన్య్యాయము జరుగనేకదు, 280. అప్పుపుచ్చుకొన్నవాండు బీదవాండెన 
చో సంపడ సౌకర్యములు గలుగునంతవలుకు గడువునియ్యవ లెను, మట్ మోకు 
చొలిసీనచో తమించి దానముగ వదలిపెట్టట మోకు మేలు, 281. నూరు "బని 
యొద్దకు రవ్పింపయిడీ, యొక్కొ_క్కనికి తాను చేసీన కర్ణుల ఫలితము నంహ్రాొ 
ర్లముగా .నసంగ(బెక్కి ఎట్టి అన్యాయము జరుగని దినమునకు భయసడుండు. 

వ్యా! 278. ఇంతవణకు దానమును దాని ఫలితమును దాని ప్రయో 
జనములును, చెప్పంబడియొను. దానివలన దాతవం గలుగు దయ హృద 
మృదుత్వము మొదలగు నుగుణములు సర్వజనులకు తెలినియీయున్నది. ఇంక 
దానమునకు విరోధమైన వడ్డియు దానివలనం గలుగు నష్టములును విరోధ 
మును హృదయ కఠినత్వమును మొడలగు దుర్దుణములు వివరింపంబడి అది 
నిషే.ధింపంబడినది. ఎంత లాభము దానిలో నున్నదో అంత నష్టము వడ్డివ్యా 
పారమందు( గలదు, దీనివలన బుణవంతులు చాల చాధలుపడుచు నిఖు-పేద 

_లగుచున్నారు, వడ్గివ్యా పాఠము చేయువారు వారియందుండు దుర్భుణయలవలన 
మనస్సునకు నిలుకడ లేక పిశాచము పట్టినవానివలె విచ్చిచేష్టలు వేయుచుం 
దురు. ఎట్టు ఇహలోకములో వర్తించుచుండిరో ఆటులే పునరు జొన దినమున 
తమ తమ గోరీలనుండి వడ్డివ్యాపారులు పశౌచముపట్టి విచ్చి చేస్టలు వేయు 
నట్టివారివలె లేచి నిలుతురు. వారు వడ్డని వర్తకమును ఒకటిగాం జేసీ నిచ్చ 
ధింపంబడిన వడ్డని ధర్మమని చెప్పుచు డాని ననుభావించునుండి నందువలన 
వారికీ ఆ దుర్షతి పెను, వడ్డికిని నర్తకమునకును చాల భేదము గలదు? వగ్రగ 
ములో నేదో యొక వస్తువునకు బదులుగ మలటొక వస్తువు గ9హాంపంబడు 
చున్నది. అందుగలుగు లాభోము వస్తువునకు బదులగును. ల్లు వడిలో చేదు. 
వడ్డిపుచ్చుకొనువారు తాము పుచ్చుకొను _వెకమునక్రు బదులుగ సెసయును 
వడ్డి యిచ్చు వారికి చ్చుట లేదు కావున ఆరెంటి మధ్య వ్యరి త్ర భేదమున్నది. 
మలకియు 'దేవ్రుండు వగ్జిని నిపెధించియున్నాండు. వగకము నేయవ న్బునస 
నలవిచ్చియున్నాండు. ధర్మమును అధర్మము నొకటి కానేరవ్ర, "జేవ్రండు తరు 
(ప్రవక్రలమూలము గా నొనంగుబోధనలు విని వడ్డివ్యాపారము మా నుఫొన్న-వో 
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చెడుకి ముందు లభించిన వశ్ణిసాత్తు బుణవంతులక్రు తిరిగి బ్రయ్యనక్క_అ 
కదు. ఆ సొత్తు వారిచే. దానిగూర్చి తీర్పు చేవునిసన్నిధానమన అగును, 
క నుండు దయచేసి క్షమించిన క్షమించవచ్చును. (ఒకవేళ్ పూూర్వపువడ్డివాపసు 
క్ దిన వేయవచ్చును. కాని చేయవలెనని నిర్భంధములేదు,) కాని -జేవని యా 

ఆ లు బోధలు విని తిరిగి వడ్డి వార్టిపారము చేసినచో అది మవోపొతేకము, 
చా నివలన అట్టివారు నరకని వానులగుడురు. అందు చిరకాలయుందురు, 276, 
(డేను:డు వడ్డిని మొదలంట నశింపజేయును, అందు వృద్ధిగలుకదు. '. తుదకు 
ఆది నశించును. ఆ సొత్తునందు బరకత్తుడదు. దానమువలన చాతలక్రు వృద్ధి 

క్రలుటు, దానమువలన దాతల సొత్తుతగ్గదు, "దేవుండు వాని నభివృద్ధిచేయును, 
=జ్నుడు ధనవంతులకు ధనమిచ్చెను. “సీసము దానము వేయకున్లాను వడ్డిలే 

కుండ్శనైన అక్క.అగలవారికి అరువిచ్చి అట్లు దేవుని కృతజ్ఞత సలుపవచ్చును. 
56 చేయక వడి జ్ఞ వ్యాపారములో మునిగి “కృతఘ్నత వహిొంచి పావీయనట్టి 

వానిని దేవుండు (శుమింపండు, అనుగ హీంపండు, ఒక భ' క్లనికి దీనికన్న = వేలు 

వాడు యక్కఅ లేదు. ఇదియు గొప్ప శిత, 277, ఈ వాక్యమునందు విశ్వాసు 
లుగస భాక్కలుండుతీరు చెప్పయుడినది. వారు విశ్యసిచి సత్కార్యములగు పుణ్య 
-కార్యములు (దానము మొదలగునవి) చేసీ భయభక్తులతో నమాజు (పా) 
రగు లు సలిపి విధిదానము (జకాతు) చేని తమ ఫలితము తమ పభువగు"బేవ్చుని 

-ఆయొద్ద పొందుదురు, వారికీ నరక భాయమును దుఃఖమును గలుగదు. వడ్డివ్యాపా 

భులకు అట్టి భయమును దుఃఖమునుగలుగును, 275.279, వడ్డిని "వేధము నకుముందు 
పుచ్చుకొన్నది పోనిండు. ని పేధింపంబడిన పిదప వడ్డి నిల్గువయున్న చో వదలి 

ముట్టుండు, పుచ్చుకొనకండు. ఇట్లు వేయుట పూర్ణవీ శ్వానులికు కష్టము కాదు. 

ఇం శా్వాసమున్న చో నిలవయున్న వడ్డి వదలి సెట్టుండు. "వేవిచో మారు దేవుని 

లోను ఆశని (పవర క తోను యుద్ధమాడుచునాస్తీరని ' డెలిసికొనుండు. మణీ 

ఇవా గుకొలుకు సిద్దమగుండు. *-దేవునితోను ఆతని [(పపక్త నతోను వ వివా సము 

పలు భక్తుండు ముద్ధముచేయంగలండు ? కావున ఇట్టి ఘోరపొతకమైన వడ్డి 

చవాన్చ్రిపారమును 'మాసుకొనవలెను.' వడ్డి మానుకొన్న చో మూలధనమునక 
ఆగాళ్కఈు"బేదు, అది తగ్జింపంబడదు. (ఏద “పూర్తిగా బుణవంతు; డు బుణచదాతేకు ' 

నొానంగవలెను. నిలువయున్న ,వడ్డిమాత్ర. మి య్యకూడదు. అందు ఉభయులకు 
న్ు నష్టములేదు. “కావున నిలువయున్న బుణవంతులస పే అన్యాయము చేయ 

-దాదమజీయు బూ మూలధనములో మారు పూర్వము అనుభవించిన వడ్డి 
కొం నహాయింపంపీడదు, అట్టు మాపై కాడ నన్యాయము జరుగదు అని ఇప్ప 

0 
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బడీయె. 280, వడ్డి వ్యాపారము నివేధింపంబజెను. ఇంక మూలధనమును 

గూర్చి బుణవంతుంకు బీదవాండె అప్పుదీర్పుటకు శక్తి క్రిలేనిచో సంపద సాక 

రసములు గలుగునంతవణుకు గ దున్రనియ్య్టివలెను. తొందణ చె పెట్టరాదు, జుణ 

చాత దానము యొక్క యు ఉపకారము యుక్కయు మేలు నెజింగినచో, అ 

ప్వును దానముగా వదలిసెట్టుట యాతనికి (శ్రేష్టము అని బోధింపంబడియె, 
280. తుదిదినమునందు కర్మతీర్చు అగును, “దేవుని సన్నిధానమున రప్పింపం, 

బిడి వారి వారి కర్మలఫలితేము వారు పొందుదురు. అచ్చట ఎట్ట అన్యాయము 

ను జరుగదు. కావున పరలోక సౌ ఖ్యముకోరువారు వడి డ్డి. వ్యాపారము మాని 

దానము మొదలగు పుణ్యకార్యములు చేసి వాని సంపూర్ణ ఫలితము పొంద 

వలెను. లేక్ వడ్డి డ్డి వ్యాపారము మొదలగు ఫాపకార్యముల'ే వాని ఫలితనుగు 

నరకనివాసము పొందవచ్చును. కావున అట్టి రాంబోవు దినమునకు భయపడి 

పుణ్యకార్యములు చేయవలెను, 

"హాచ్చరికః-వడ్డి వ్యాపారమును మొదలంట నళింపంబేయుట కై వా 
(త్ మువామ్మదు వారు టు ఉపచేశించి యున్నారు. “వడ్డి వుచ్చుళొను 

వాండును వడ్డి నిచ్చువాండును వడి డ్ పత్రము (వాయువాండును అందుక సోకులు 

గానుండు వారును చేవుని కోపమునక్ ప్యాతులగుదురు” కావున ముసల్యా 
నులు వడ్డి వ్యాపారము చేయరాదు, వడ్డికి ఆప్పుందీయ రాదు. వడ్డి పృత్రయను 

వాyయరాదు, అందు సాక్షులుగా నుండ రాదు నే 

282. యా-అయ్యు-హాల్ల జీన. “అమానూం- ఇజా-తదాయన్తుక్షూ బై నిన్. | 
పలా ఆ అజ-లిమ్ -ముసమ్మన్ -ఫ కృ-బూవాు-వల్-య కుట్ బై దై నావమ్-కాలిబుమ్- 

బీళ్- అద్ లి-వలా-యా బ-కాలి-బున్-అన్ -య క్రాతుబక మా-అల్లమ- హుల్లాను- 

ఫల్ 1యక్ష-తుబ్ -వల్-యుకొ-లిలిల్ల జీ అలై -టాల్-సా నఖ వరయ శ్త భి 
వై 

ల్లా వారబ్బ- హూూ-వలా-యజ్ ఫస్ మిన్ వహుమైలఅన్ -ఫమిన్" కానల్ర ల- జీ-అలై ~ 

పిల్ హాఖ్ ఖు-సకీ-హాన్- -జాజ- ఈ. ఫన్-ాఇెంలా-యస్ న్-తలీడ్-అన్ - యుమిల్ల - 

వహువా-ఫర్ -యుమ్-లిల్ "వలియ్యవూ.బిల్-ఆ "అద్ లి-వస్ తన్ “హి దూ-సహీ దైని" 
మిర్ -రిజాలి-ళుమ్ -ఫ-ఇల్ లమ్-యకా నా-రజుఆ లె ని-ఫ-రజులున్-వమ్-ర అతని. 

మిమ్మన్-తర్ కొన-మినమ్షుపా- దాబ్ర-అన్ -తజిల ఇవా చదావ్యుమా - ఫతు- జ 

క్కీరావా- దాహుమల్ -ఉఖ్ రా-వలా-యాబమ్షువా-దాఉ-ఇబా_మా “దు 

ఉఊోవలా-కస్ -అమూ-ఆన్ _తక్స్ -శుబూ-హు-నగీరన్శ్తా..క బీర న్-ఇ లా-అజ-లిహీా _ 
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సాలివమ్ -అఖ్ -నతు ఇన్షల్టా-హి-వఅఖ్ గావము-లిమ్స షహాదతి-వలఅద్నా-అల్లా - 

తర్-తౌబూ- "-ఇల్లా-అన్ తేకూన-€ తిజార-తన్-ప+*జి-రతన్_.తుది-రూనవ+- బై నకు 

మ్-ఫలైస లై "రుమ్ _జునా-మున్. అల్లా-తే క్తు-బూహోా-వ-అప్.పా దూ - బ్రా - 

. తఖా-యల్తుమొ-వలా-యు జార కాతీబున్-వలా-ష ఫ-దున్-వల్తన్ - తేఫ్ - 
జ 

అలూ--ఫఇన్న వూ- ఫు సూఖుమ్-బివమ్-వత కృఖుల్లాహ-వయయు-అల్లిమ-కమాల్లా 

హు-వల్లాహు భికుల్లి- పె.ఇన్.అలీమ్, 288. వఇన్-కున్తుమ్-ఆలా- నఫరిన్- వల 
అవాలి ట్ల శ 

మ్ -తజి-దూ-కాతిబన్, -ఫరిహోనుమ్. -మఖ్్బబూ -జతున్- ఫల్తిన్ “అమిన-బల" జుకుమ్- 
లీక్" ఎ 

బఆజన్ -ఫల్ -యు -అద్దిల్లణీ- -తుమిన-అ-మా- నతేబూ-వల్ యత తృఖిల్లావారబ్బ 

హూ 'వలాతక్ తుయుష్, -షవో* దత-వనున్ "యక్షా తుమ్ హఈఃఫ -ఇన్నవూ ఆసి-యు 

నఖల్బహూ- -వల్లా-వు- బీమా- తల్ మ-లూన. "ఆలీమ్. 

202. & 8 విశ్వాసులార ! మిరు ఒకరితో నొకరు అప్పువ్యవహోరము ఒక 
నియమితశాలము వణకు చేసీనవో, దానిని వ్రాసీకొనుండు, మూలో షృత్రేమ 

వాయువా. డు. న్యాయముగా వ్రాయవలెను. మణీ యు వాాయువాండు తనకు 

దేవుడు నేర్పినట్లు వ్రాయుటకు తిరస్క-రింపకుండ వ్రాయవలెను. . మణేయు . 
బుణవంతుండు తన వెనున్న అప్పును చెప్పుచు (వాయింపవలెను. మణియు 
నతండు తనపభువగు దేవునికి భయపడవలెను, మణి దానిలోనుండి తక్కువ 
చేయకూడదు, మజియు అప్పుపుచ్చుకొన్నవాండు బుద్ధిహీనుండుగానో బల 

ల కీనుండు గానో తాను చెప్పివ్రాయింప లేనివాడుగానో యుండిన అతనిపో 

షణకర్త న్యాయముగా వ్రాయింపవలెను, మజి' మాలో నిద్దజు మగవారిని 
సాక్షులుగా చెట్టుకొ నుండు. ఇద్దటు మగవారు లేనిచో మారి షపడు సాశు. 
లలో ఓకమగవాండును, ఇద్దజు (స్ర్రీలును సాశులుగానుండ వచ్చును. ఆ 

యిద్దణు తలలో నొక తెముణ చిపోయినచో రెండవయోామె, ఆ మలఖచిపో 

యిన యా'మిను డ్డి వికిందెచ్చును. మజీయు సాక్షులు వీలువంబడునపుడు వారు 
వచ్చుటకు తిరస్కరింపంగూడదు. మజియు అప్పు కొంచెమైనను, గొప్ప 

నను దానిగడువు వలుకు [వాయుటలో అశ్రద్ధవహింపకుండు. 8 ఇది "దేవుని యొద్ద 
చాల నాస్ట్రయమైనదియును, సాక్యుమును స్టి సరముగా నుంచునదియును, మోరు 
సంేపాములలో పడకుండ జేయునది యను. కాని మిరు ఒకరితో నొకరు 
జేయు బేరము రొక్కమైనచో దానిని (వాయకున్న మికు. నేమియు దోషము 
చేదు. మట మోరు(నగదు) 'బేరముచేయునపుడు సాములనుంచుకొనుండు నుణ 
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యు (వాయువాంయ సాక్షీ యును నష్టమపొందంగూడదు. (వారు నష్టమును 

.గభిగింపంలహూడదుూో), మణి మోరట్లు చేసినచో అది మికు దోషకరము. మతి 
మీరు దేవునికి భయసడు:డు. మజి "దేవుండు మాకు నేర్చుచున్నా (డు. మణీ 
యు దేవుండు సర్వమును చెలిసీనవాంశు. 268, మణీయు మీరు (ప్రయాణమం 

దుండి, వాయువా(డు మాకు. దొరకనిచో సొమ్ము (గిరవు) కుదువపెట్టవలెను, 
మణీ ఒకరివై నొకరికి నమ్మకము గలిగినచో నమ్మకముగా నిచ్చిన దానిని 

తిరిగి యాతడు వాపను చేయవలెను, మజియు నతడు తన (ప్రభువగు ేవు 
నికి భయపడవలెను, మటజ్లి మారు సాక్ష్టమును దాంచకుండు. మెతువండు 

సాత్యమును దాంచునో నిశ్చయముగా వాని హృదయము పాపములతోంగూూడి 

నది. మలయ దేవుండు మీరు చేయునది యెబజుంగు చున్నాడు. 

', వ్యా! 282, ఇంతవజకు దానధర్భమలనై (ప్రోత్సాహమును వడ్డివ్యా 
పార నిమెధమును చెప్పంబడియ, ఇంక వడ్డి లేక అప్పు నొసంగు వ్యవహార మెట్టు 
జరుపవలెనో అది చెప్పయుడుచున్న ది. అప్పుని చ్చు నపుడు జగడములు వ్యాజ్య 

మాలు గలుగకుండ షృతము (వొనీకొనవలెను. అఆప్పుతీర్చుటకు ఎంత్ గడువు 

నియమింపంబడునో అదియును బుణదాత యొక్క యు బుణవంతుని యొక్క 
యు వేర్లు మొదలగు విషయములు వూర్తిగా తగవునకు అవకాశము లేన 
ట్లుగ న్యాయముగాను వలాటి మోసము 'లేపండునట్టును వాసీకొనవలెను, 
(వాయువా(డు పక్షఫాతములేక ధర్మ(ప్రకారయగా షృత్రమ [వాయవలెను, షృత 
మ్యావ్రాయు పద్ధతులు లెల్లిసియు వ్రాయుటకు తిరన్క_రింపరాదు, అప్పు వుచ్చు 
కొనువాయ (వాయింపవలెను, అతండు ఛాల్యము చేతనో ముసలితనమువేతన్లో 
(తాయింపలేని చో ఆతని పోషణక ర పత మున్యాయము గా (వొయింపవలను, . 

ఆహ్మతమందు కనీసము నాస్ట్రయస్థ్యులైన ఇద్దజుమగవారు సాక్షులుగ నుండవలెను, 
మగవారుదొరకని-వో ఒక మగవాండును ఇద్దజు (ప్రీలును సాతులుగా నుండ 
వచ్చును. సామ్య మి చ్చు నపుడొకతె మజచిపోయిన ఇంకొక యామెకు జ ప్కేకీం 
డేగలదు, అక్క_అిపడినపుడు సాత్సులను పిలిచినవో వారుతప్పకవచ్చి స ట్టి 
మియ్యవలెను, అప్పుళొంచెమైనను పెద్దదైనను వ్రాతమూలముగ నుంచ 
వలెను, అందు వలాటి అశ్రద్ధవహింపరాదు, ఇందున్యాయమాును సాత్యస్థిరత్వ 
మును గలదు, మజీచిపోవుటవ నవకాశముండదు. కాని బేరమురొక్క మెన-వో 
వ్లాయకున్న దోషములేదు. కాని సాక్షులుంచుట మంచిది, అటుజేయుచో 
ఇ్రకమండు సలాటి తగన్ఫరా నేరదు.4 ౯ 

చ ఇచ్చటు రెండు, పాఠాంతరములాగలవు, ఇంటికి తరము గలము. పతన పతయ 
[చంయవాంచాను పాతంలాను నస్థయు వొందలహాడదం చారుతను సొంత పనులల్లా*ః నున్న పుడు నదలిరమ్ముని రొందజిపెట్టనాడదు, పారుతము పనిని వదలి పెట్టవత్తురు కావృన్ల వారిఖిర్చులం భరింప 
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288. (ప్రయాణములో నున్నపుడు పష్మతము (దస్తావేజు వాీయుటకు 

లేఖరి దొరకనిచో అప్పుపుచ్చుకొనువాండు వచైన వస్తువు కుదువవెట్టవలెను, 

ఇ్రట్టుచేయుటవలన అప్పునిచ్చువారికి నమ్మకముండును. సనులుజరుగును. ప్ర 

యాణములో తేక యూరిలోనున్నను కుదువపెట్టవచ్చును, కుదువ పెట్టిన వస్తు 

వునుండి వద్రైన లాభము గలిగినచో అది కుదువ పెట్టినవాని "సెలవుచే ఆ 

బుణదాత తన అప్పులో దానిని మినప చేసికొనవలెను. కొొందటు ఇంద్హ్రకుదువ 

పెట్టుదురు. దానికి చాడుగవచ్చును. లేక అప్పుల చ్చినవాండు బాడుగ “నింర్యక 

ఆయింటిలోనుండును. బ్రటుచేయుట ధర్మము కాదు. బాడుగ వచ్చినచో అది. 

అప్పులో మినపోయింపవలెను. బ్రటులే మిగిలిన కుదువనుండి రాంబడీ నూహ్ిం 

పవలెను, నమ్మకముచే నేదైన వన్తువునుంచినచో ఆ ఆమానతు వస్తువును 
భ|దముగానుంచి తిరిగి వలాటిలోపము లేకుండ సొమ్ము వానికిఅప్పగింపవలెను, 

బఇందుబేవునికి భయపడవలను. వలాటి నమ్మ కదోంవాము చేయరాదు. నిజ 

చున సాతశ్ష్షషమ దాంచకూడదు, ఎవరు సాత్యుమును దాంచియుంతురో వారి 
స్యాదయము పాపముతో కూడినది యగును సాత్యుమును దాంచువాండు మనః 
ఫూర్వకముశానట్టు చేయును. కావున ఆతని హృదయము పాపముకలది య 

గును, దానికి శిక్షకలదు. మానవులు చేయు సర్వకార్య్యములును డేవునికీం 
"దెలియును, కావున న్యాయము గాను ధర్మము గాను నడచు కొనవ లెను. 

248. లిల్లాహి-మా ఫిస్-సమావాతి -వమా- ఫిల్ -అర్ బి-వఇన్-తుబ్రూ- 

మాఫి-అన్ - -ఫనసి-కమ్-బి- తుఖ-ఫూవుా యు-హానీబ్ - కుమ్ -బిపిాల్లాహూు-ఫ 

యగ్ _థరు-లి_.మన్-యషా ఉ-వయు-అబ్ -బిబు- మన్-యహాడ- వల్లాహు - అలా. 

కుల్తి- మైన్ - -ఖ పీర్, 

248. ఆకాశములోను భూమిళోనున్న నర్వము జీవునిజే, మణి మారు 
మనస్సులలో నున్నది వెలిపుబ్బినను లేక దాంచినను చేవుడు దానిలక్క. 
మోతోొం దీనీకొనును, అపిదప జీవుడు తానుకోరిన వారిని తమించును. మతీ 
యు తానుకోరిన వారిని శిక్రీ ంచును, మజిబేవుండు 'సర్వశకుండు. 
న. 

వ లిను, ఆట్లు చేయక వారికి నష్టము ను కన్టమును గలిగింపరొదు. రెండవది సొయువా౦డునో సొత్తు 

లును సమయమునకు రాక్, శ పక్ పాత మునహీంచి, వ్రాతలోను సొక్ష్యమాలోను తారుమారు 

చేనీ ఒకపత్నము వారికి నష్టము ౫ లిగిం పంణూడదు, న్యాయ ముగ నాయన లెను. నిజ మెన సామ్యము 

నియ్యవ లెను. వాగకలోతారుమాగునేకి సాశ్ష్య్యము డాంచినచో పాపమగును. రేక 1; (వాయు వారిని 
సాక్షులను, తొరదజులు పెట్టికష్టము కలిషించినను పావనుగుముం ఇట్టివిమయ ములందు జీవుని శిలకు 

భయపడి నాయ న్లః గా వర్మి పవలెను, దేవుండు తనభొక్కు కులకు క లియని విషయము అను ధర్మ 

ములను చేర్పుచున్నా (డు, ఆతడు సర్విజ్ఞ[డు, 

కం ర చాప. శానా. మజ ల దత తాల లా 
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వ్యా! 254. ఈ గొవ్పసూరాలో నింతవజకు అనేక బోధలును ధర్మ 
ములును చెప్పంబడినవి. వానినన్నిటిని భయభక్షులతోను మనఃఫూర్వకము 
గాను అనుసరింపవలెను, చేయవలసీన ధర్మముల నాచరించి ని వే.ధింపంబడిన 
వానిని వదలుకొనవలను. డానికింగాను ఇందు భూ మా్యాకాశములలోనున్న 
సమస్తము దేవుని దే. అవి యన్నియు 'బేవునిచే సృక్టించిపంబడి యాతనికధ్ధీ 
నమైయున్నది. దేవుండు మానవులు తమ మనస్సులలో నిశ్చయించిన యు శే 
యుల "నెజబుగుచు దాని, తెక్క_ తీసికొని. వాని వానికి దగిన ఫలితము నొను 
గును. మానవుడు తాను నిశ్చయించిన ఉ్టైశము మాటరూపకముగానో లేక 
[క్రియారూపకము గానో చెలిపుచ్చును. లేక మనస్సులోనే దాంచి చెట్టును. 
వెలిపుచ్చినను దాంచినను సర్వమును బేవునికి. చెలియును. కపటము అసూ 
యమొదలగు దుర్దుణములు మనస్సులోనుండునవి. అవియును శివ్షకుందగి నవి, 
-బేవుండు శెక్క_చూచి తాను ఇష్టపడిన పొపాత్సులను క్షమించును. మణి 
తాను కోరిన వారిని శిక్టించును. ఆతండు సర్వశక్కు(డు. “కావున మానవులు 
భయభక్తులతో ధర్మ-కార్యములుచే యుచు 'దేవునిప్రీతిపడనీ ముకి పొందవలెను. 

285. ఆమనర్-రసూలు-బిమా ఉన్ -జిల-ఇలై హీ'మిరొరబ్సి హీ-వల్-మూామి 
నూ న-కుల్లున్ - ఆమన-బెల్టాహి-వమలాబ-కతిపీ- - వర-తుబిపీ-.వరు-నులిక్వీ్-_ 

_ లా-నుఫర్రిఖు-బై నాఅపహా-దిమ్"మిర్ -రుసు-లిపీ--వఖాలూ - సమిఆానౌ-వ అత. 
కూట క అ 

కాం a లా న అ-నాగుఫ్ రానకారబ్బనావ-ఇ-లై కల్ -మసీర్. 286, లా-యుకలి-ఫుల్లావు 
నఫ్ -సన్-ఇల్లా-వున్ "అహా-లపహా.మాకన-బత్ -వ-అలై హాయక్-తన-బత్-రబ్బనా 
లాతు-ఆ-ఖజ్ నా-ఖిన్ -ననీనా-పె-అఖ్ -తానా-రబ్బనా -వలా-తహ్ా-మిల్ -అ 

౨న ఇస్ -రన్-కమా-పామల్-తహూ -ఆలల్ల-జీన-మిన్ -ఖబ్-లినా-ర బ్బినా-నలా 
మూట ల ఆలీ వా | 

తుహామ్మిల్. -నామాలా-తాఖత-లనా-విపీ--వఅ-ఫ్ర అన్నా-వగ్ -ఫీర్ -లనా-వర్ 
ఎ... m0 

పాష్ష్నా-అన్న -మొలానా-ఫన్-సుర్-నా-అలల్ -ఫొమిల్_కాఫరీన్. 

285. (వవ_క్ష తన పిభువునుండి తనకు నొసంగంబడిన గంభమును 
విశ్వసించెను. మసల్నానులుకూడ విశ్వసించిరి. అందలును చేనునిని ఆతని . 
దూతలను ఆతని (గ్రంథములను ఆతని ప్రవక్తలను విశ్వనించిరి. మేము ఆతని 
(పవ కృల మధ్య నెట్టి భదము' (వ్యత్యాసము) లు కల్పింపము ఆని “చెప్పుదురు. 
మణీయు వారు మేము వింటిమి. విధేయుల తిమి, మా పృభువా! నీ క్షమా 
వణ కోరోచున్నారము, నీయొద్దకు మరలి నచ్చువారలము అని పలికిరి,” 286. 
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జేవుడ్కు వ యాత్మ_కెనను దాని శక్తికి మించిన కష్టమియ్యండు, అది సంపా 
దించినది (వ్రుణ్యఫలితము) దానికీ లభించును. అది జేసిన పాపములఫలితము. 
దానినే లభించును, ఓ మా (ప్రభువా ! మేము మజుచినను లేక పారపాటుచేసీ 
నను మమ్ము పట్టకుయు, ఓ మా (ప్రభువా! మణీ మాకు ముందు గడచిన వారి 
వె నీవ్యువెచినట్టి భారయ మానై మోపకుము. ఓ మా పభువా! మణి మే 
ము సహింపలేని భారమును మా-వె నుంచకుము, మణీ మమ్ము వదలి 'వెట్టుమయ, 
మమ్ము త్షమింపుము, మటీ మమ్ము కరుణింపుము. నీవే మాకు నహాయుండను, 
కావున నీవు అవిశ్వానులపట్ట మాకు సహాయము చేయుము. (విజయము నొనం 
గుమ. అని పలుకుండు, + 

వాన్టి! 285, ఇంక ఈగొప్పసూరా ముగియుచున్నది. నూ రా (పారం 
భమునుండి యింతేవలుకు బోధింపంబడిన విశౌన ధర్మములను (పవక్తయును 
ముసల్మానులును విశ్వసీంచిరని దేవుండు సాత్యుమి చ్చుచున్నాండు. "జేన్చని-వేడు 
క"ను ప్రార్థన పద్ధతియు నిందు చెప్పంబడుచున్నది. "దేవ్రండొనంగు (గ్రంథము 
ను (వవ కయగు హా[జల్ ముహోమ్మదువారును వాది శిష్యులగు ముసల్మాను 
భక్తులును భ క్రి పూర్యకము గ నమ్ము చన్నారు. "బేవుని, ఆతని దూతలను, ఆ 
తడు (ప్రవక్తలకు నొసంగిన మతే గంథములన్సు ఆతడు పంవిన (ప్రవ క్షలను 
విశ్వసించుచున్నారు. ప్రవ క్తలమధ్య వ్య త్యాసములుశోయరు, ఒక (ప్రవ_క్తనువిశ్వ 
సంచి మణొక్ళపవ కను తిరస్కరింపరు. దేవుండు పంపిన (ప్రవక్త లందతిని విశ్వ 
సీింతురు. యూదులు హాజత్ ఈ సాప్రవక్తను, శ) ననులు హజ్రత్ మహా 
మ్మాదురసూలు వారిని నమ్మక తిరస్క_రింతురు. ఇట్లు ముసలాగానులు చేయరు. 
అందు ప్రవ కృలను విశ్వసించతురు, మునల్మానులు "దేవుండు. పంపిన నంబేళ 
ములను విని వానికి విధేయులై నడచుకొనుచు "దేనుని క్షమాపణ కోరును 
తుదకు 'బేవునియొద్దకే మరలిపోవలసీయున్నది అని నమ్ముదురు. బ్లబి ముస 
లాను భక్తులకుండవలసిన నుగుణములు, ' 

వ్యా! 286. "దేవుండు మానవులవై శకికొలందిచూచి భారము "మో 
పును, మానవులశ కి కిమించిన మతధర్శ మెద్దియును'లేదు. కొందశికి కొన్ని కష్ట 
తరముగా. దోంచినను అవి వా_వ్రవములో కష్ట తీరము లై నపికావు, భకిపూర్య 
ముగ ననుసరించిన అవి సుళువుగా నే యుండును. చేవుండు నియమిచినథర్శ 
ములనుహార్సి యే అక్క. దీసీకొనును, మానన్రండు తాసు వేసీన సత్కాగ్యముల 
పుణ్యఫ లితము తానే అనుభవించును, ఆటులే పాపము శేసీనవాండు తానే 
దాని శిక్ష నవభావించును. ఎవరు 'చసీకొన్నది వారికే, ఇక మణచిన "తేక 
పొరపాటు గొలిగినను మాతప్పు పట్టక క్షమించి వదలి పెట్టుము, వూర్వికులగు 
ఇ(్రాయీలియులు మొదలైనవారి వైనుంచినటువంటి కష్టతరము శ్రైన భారము 
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లను మానై మోపక నుళు-వెన ధర్మములను నియమించి శకి కిమించినవానిని 
_ నియమింపకుము. మా పాపములను తుడిచి వేవీ మమ్ము శిశ్నీంపక వదలి వెట్టి 
తుమించి మమ్ము కరుణింపుము, విశాసులగు మాకు నీవే సవాయండనును 
రక్షకుండవును, కావున అవిశా(సులగు శతు9వులసె ధర్మ యుద్దములం దును 
మతేసంవాడములందును మాకు విజయము నొసంగుము. అని (పాగ్ధన సలుపునట్టు 
బోధింపంభబడియె, "దేవుని (ప్రార్థించునపుకు భయభాక్తలతోను మునువూర్వక 
ముగాను ప్రార్థింపవలెను, (తికరణ (మనోవాక్కాయకర్మల) శుద్దిగలిియుండ 
వలెను, అపు డది ఫలించును, 

+ 5, సూరయీ ఆలె బ్ర మాన్ మదనీ 200 వాక్యములు, $ -__ 
ఇ్మమానుసంతతి విషయ మిందుండుటవలన దీని క్రీశేరు గలిాను. ఇది 

హబత్ వైగంబరులవారికి "దేవునిచే మదీనాపురయలో నానంగబెడెను. అందు 
వే ఇది మధసీసూరా, ఇందు 200 వాక్యములుగలవు. దీనికిముుదున్న సూరా 
(ప్రారంభములో సన్మార్షము. న్వీకరించుటలో విశ్వాసులను అవిశ్వానులను 
గూర్చి చెప్పంబడియును. ఈ సూరాలో ఖురాను వాక్యములోని *“ముతపాబి 
హోత్, ( రెండర్థములు గలవాని) అర్థము లచెకలంతలనొ"ందువారిని గూర్చి, భత థి 
భ రులుగల విద్యావంతులు వాని యర్థము లనుగూర్చి ఎట్టి కలతేలు నొందక 
_విశ్వాసవూర్జులగుదురు గౌక్ యని ఆ విషయము చెప్పబడుచున్నది, మును 
పటి సూరాలో యూదులనుగూర్చి నివరయుగాను నస్రానీల విషయము కొం 
చెముగాను చెప్పంబడియెను. ఇంక ఈ సూరాలో న సానీల (చ) స్తవుల) 
విషయము వివరము గాను వారి నమ్మకములనుగూర్చి ఖండనలును గలవు, 
ముందు సూ రాల్లో ధర్శయుద్ధము మొదలగు ధర్మములు చెప్పయడియెను. ఇంక 
ఈసూ రాలోకూడను వానికి తర్వాత రావలనీన ధర్మములు వెన్సంబడుచున్న ది, 

చిన్నీ ల్ఫాహి జ్జ విని జపా మ్. 
అమిత దయగలవాండును, (ేమించువాండును అగు "దేకుని చం ! 
1. ఆలిఫ్-లామ్ మిన్. దీని వ్యాఖా్యానము సూెరేబఖరాలో వాసీ 

యున్నాము, అచ్చట చమూచుకొనునడి, (మా: "ప; లి, 

బ్ర, అల్లాహు-లా-ఇలావా-ఖల్లా-వువల్ "పూయ్యుల్ ఖయూ్యూమ్. 
2, అఆల్లాంతప్పమజొకండు పూజ్యుడు లేడు. ఆతండు నిత్య జీవ్రంశు (7శ్వతుండు ను సర్వమును కాపా డువాండును, . 
వ్య! 2. ఈ వాక్యములో చేన్రుని యేకతయ దెలుపబడినది, దీని. 

గూర్చి సూరేబఖరాలోని 254-వ వాక్యములో (వాసీయున్నాము, అచ్చట 
చూచుకొనునది, న|జాను పురమునుండి అటువదిమంది కైన్నవుల విద్వాం 

7 
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నులు హజల్ ముహమ్మదు వై గంబరులవారి నమ్ముఖమునకువచ్చి మతవిషయ 
ములో సంభాషించిరి. క్రైస్తవులు వను క్రీస్తును "దేవుండు అనియి, లేక దేవుని 
కుమాంరుడు అనియు లేక ఆయన ముగ్గురు దేవతలలో ఒక్క.(డు అనియు 
నమ్ముదురు. ఆ విశ్వాసము ఈ వాక్యములోను 965 రాబోవు వాక్యములలోను 
రద్దుచేయంబడినది. జేవుండు ఒక్కండు ఆతనికి సాటిలేదు, ఆతండేవూ జ్యుం 
డ్కు ఆతు నిత్యజీవుండు, సర్వము సృష్టించి పోషించుచు సర్వమునకు ఆధా 
ర మ్రైయున్నాయం. వను[కీస్తు తలి గర్భమునుండి పుట్టినయాతండు. ఆయన నిత్య 
జీవుయకాండు. ఆతు లోకమును సృష్పైంచి పోపించునతయక్రాంయ, కావున 

ఆయన చెవుండొట్లగును? ఆతళికి చేవునివలె పూూజలుసలుస్రుట ఎట్టుతగును? 
కావున ఇట్లు నమ్మరాదు, ఆయన చేన్రుని సేవకుయ, చేనుని (పవక్షమా త్రమే, 

5, నజ్-జ ల-అలై-క ల్ -కతాబ-బిల్ -హాథ్ ఖి-యుసద్దిఖ ల్-లి మా-బై న"య- 

దైహీ-వ-అన్ -జలత్ -తౌ రాత-వల్ -ఇన్ -జీల-మిన్-ఖబ్, లు-హుదల్ -లిన్నాసీ - వ- 
రా 

అన్-జలక్-ఫుర్-ఖాన. 4. ఇన్నల్లబీన కఫరూ-బి-ఆయా-తిల్లాపి- - లవహుమ్ 
అజా-బున్ -షదీదున్ -వల్లావు-అజీ - జున్ -జున్-తిఖామ్, 

రి. "దేవుండు నీకు సత్యమైన గ్రంథమొసంగెను, అది పూర్వ గ్రంథము 
లను సతస్టిపణచుచున్నది. దానికిముందు (ప్రజలకు సనాార్దముచూపుటక్రు తెరా 
తును ఇస్టీలునుపం వెను. మణ యు ఫుర్ధాను (నత్యము అసత్యము వేటుపల చు 
సట్ట సూచనలు) పంచెను. 4, ేన్స్సనూచనలను తీరన్మ్క_రించినవారికి నిశ్చ 
యముగా కఠిన మైన శిక్ష (బాధ) యన్నది, మలి చేవుయు సర్వశకుయ శిక్ష 
నొసంగువాండు, 

వా॥ 8; 4. చెవుయు పా(జత్ ముహమ్మదు (పవక్కకు [క్రమముగా ఖురాను 
(గంథ మొసంగాను. అదిసత్య మైనది మును సల్యధర్మములు గలదియను. అది 
దానికిపూర్వయ ప్రవక్తలకు దేవునిచే నొసంగబడిన (గంథములు నిజమైనవి, 
వానిని ేవుడొనంగెను అని సత్యపలుచును, "బే్య్యయ ఖురానెషరీఫ్టునరు 
ముందు (ప్రజలకు నన్నారగ్షముమూనవుటకె మూసా [పప్వక్తకు లె రాతుగంథమును, 
ఏసు కీస్తు పవక కు ఇస్టీలు (గ్రంథము నొసంగను. మటియు ఆయౌో-కాలమునకు 
తెగి నట్టు ఆయా[పవ కలకు సత్యమును స్థరపజు చుచు అసత్యము లను ఆధ 
ములను గద్దుపణ చున) సూచనలు ప్రమాణములు మతీగ౦ి-శములు చేవుం 
డొనంగెను. ఫుర్ణాను అనుపదమునకు ఇవన్నియు అన్వయిం చును, చెవుడు 
పంపిన సూచనలను ధర్మములను తీరన్క- రిం చువారికి తీవ)మైనకఠినశిత యు 

21 
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న్నది. దేవుండున సరషశ కు కుంచును తిక్షనొసంగువాయిను. శకావ్రన తిరస్కరించి 

ఆవిశ్వాసులగు వారు ఆతని శిత్షనుండి తప్పించుకొనయజాలరు, 

ర్ం బ్రన్నల్లావా-లా- యఖ ఫాల 8 యా మెన్ -ఫిల్- అర్ బి- వలా - ఫీన్- 
న! 

సమౌ; 6. నుువ-ల్లజీ-యు- సవ్విరు-వమ్-ఫిల్-అర్-హో మి- చెఫ-
 యషపాడ - 

లాఇలాపా-ఇల్లా-వువల్ "అజీ - జల్ -పాకీమ్. 

ర్, భూమాకాశములలోనున్నది ఎద్దియును చేనునికిమలుయగు లేదు. 

6,ఆతండు( బేవుండుతానుఇష్ట్రపడినట్లు మిమ్మ గర్భములందు చి తించుచున్నాండు, 

ఆతంయుతేప్ప "'వేలుదేవుయలేండు, ఆతండు సర్యశక్కు (డును, వి వేచవాపరుయను, 

వ్యా! 5. ఎట్లు చేవుండు సర్వశ కుండే అటులే ఆతే(డు సర్వజ్ఞాయ, భూమి 

లోంగాని, ఆకాశమలోయాని ఉన్నది ఎద్దియును ఆతని కిమటుంగు లేదు. విశ్వా 

సులను అవి శ్వాసులను సన్న్మార్లులను దుర్మార్లులను వారికర్మలను ఎయింగును, 

దానిననుసరించి వారికియగి నఫలిత మొసంగును. _వెంబెప్పిన చేవునిశక్తులు వను 

. (్రీస్తునందులేవు. కావున ఆయనచేవుడుగాని ేవునికమారుండు గాని కానే 

రండు అని పాచ్చరికగలదు. ఎట్లన 'దేవునికుమారుండు ేవునివంటివాండుగా 
నుండవలెను. కుమారుడు తం|డినిపోలియుండును, అట్టుకానేరదు. “కావున 

ఆ విశ్వాసమువదలందగినది. 6. "దేవుయ తనయిష్టముచొప్పున తల్లిగర్భమునందు 
బిడ్డలను పుట్టించుచున్నాండు. అందు ఆండుబిడ్డ, మగబిడ్డ సురూవి కురూపి మొ 

దలగు చితిమలు చేయు చున్నాండు, సర్వశక్తు (డును 'ఉచితమెన్ద ఆని యణిం 
గినవాండును. కావున ఆతండుచేయు కార్యములలో నెట్టి అనుచితముండదు. 

వను క్రీస్తు తం డిలేకయీ తేల్లి గర్భమునుండి పుట్టుటవలననే "దేవుండు గాని 

"జీవుని కమారుండుగాని కానేరండు, వను క్రీస్తు వాడ తనతల్లి గర్భమునందు 
"జీవుని అద్వితీయ శక్తిచే చితింపయిడిన యాతంజే. దేవుండు ఆదమును తల్లి 

దం(డులు లేకయే పుట్టించెను. ఏస్ముక్రీన్తును తం డి లేకుండ నే పుట్టించెను, 

కావున దేవుని శేక్కికి మించినది ఎద్దియును'లేదు, 

7 వబ వలతే న్ లతను" కల్ -కి తాబ-మిన్ ను-ఆయా-తుమ్ - మ- 
హొక- -మాతున్ - హున్న-ఉమ్ముల్- శితావి- వడ ఖరు-న ముత "పా బీవో-తున్ -ఫ "అమ్మ 

ల్లాజీన'క ఫ్ట్- ఖులూ-బెహొమ్-ై “న గున.ఫయయత్-తవి. షన_.మా- తషా-బవా - మిన్- 

వబబ్-తిగా.అల్ -ఫీత్-నతి-వబ్ తి గాఅ-తావీ లిహు-వమా-యాఅలమూతావీ" 

లవు-ఇల్ “లల్లాహు-వర్ రా సీ ఖూన-ఫిల్ -ఇల్మియఖూ-లూన-ఆమన్నా- వి 
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హీ కుల్లున్ -మిన్ ఇన్ ది-రబ్బి నా-వమా-యజ్ -జక్క_రు-ఇ్రల్లా-ఉలుల్-అల్బా బ్, 

రి. రబ్బనా-లాకుజిగ్ -ఖులూ-బనా-బల-ద-ఖఇజ్ -హచె తనా-వ-వాబ్ -లనా 3 

మిల "లదున్క_-రవ్మా-తన్ -ఇన్న క-అన్ తల్ -వహ్హాబ్ . 9, రబ్బనా-ఇ్లన్నక-జా మి- 

ఉన్నా సీ-లియా-మిల్ -లారెబ-ఫీపా-ఇన్న ల్లాహ- లా-యుఖ్-లిఫ్రల్ -మోఆద్ 

7, ఆతంజే (దేవుండు) నీకు (గంథ మొసంగినది. అందు కొన్ని మువ్కూ- 
మాత్ (స్పష్టమైన అర్థము గల) వాక్యములు గలవు. అవి (గంథమునకు మూల 
ములు, మణీ ఇ్రితర వాక్యములు కొన్ని మతషాబిపోత్ వాక్యములున్నవి (స్పష్ట 
ముగా అర్థము కానివి). కావున ఎవని హనయములో వంకరయున్న దో వారు 
దుర్గార్లమయు వ్యాపీంపంజేయుటకు(గాను వాని యర్థము తాము కోరినట్లు చే 
యుటకుంగాను స్పష్టార్భములుకాని వాని ననునరించుచున్నారు. వాని నర్గియెన 

అర్ధము "దేవునికే తెలియును. మటీి స్థీర మొనవి ద్యాజ్ఞానను లుగలవారు “తుము 
దానిని నమ్మితిమి. సమస్తమును మా ప్రభువునుండి వచ్చినదే” అని పలుకు 
దురు. మజియు బుద్ధిమంతు లే బోధనలను (గహించువారు. 8. ఓప్రభువా ! 
నీవు మాకు సనాస్హిర్షము చూవీన వీదప మా వ్యృాదనయములను తప్పు తోవలకు 
పోనియ్యవము. మణి నీ దయను మానై నుంవుము. నీవే సర్వమును ఒనంగు 
వాడను. 9. ఓ మాపిభువా ! నీవు సర్వజనులను ఒక దినము చేర్తువు, ఆదిన 
మునుగూర్చి యేలాటి సందేహము లేదు, నిశ్చయముగా దేవుండు ఎప్ప టికిని 
తానిచ్చిన మాటకు వ్యతి కము శోయండు అని పలుకుదురు. 

వ్యా॥ 7. న్మజానునుండి వచ్చిన వై స్తవ విద్వాంసులు మత సంవాద 
మలో నరిమైన సమా ధానమియ్య లేక పోయి వను [క్రీస్తును “కలిమతుల్లాపా” 
(దేవుని వాక్కు) రూమాుల్లాపా ("జీవుని ఆత్మ) అని మసల్మానులు వెప్పుదురు 
గదా? ఇదియీ మాకు చాలును ఆని పలికిరి, దానికి నిందు సరియైన సమా 
ధాన మియ్యంబడినది. ఖురా నెషరీఫ్టలోను, ఇతర మత (గంథములలోను గల 
వాక్యములు "రెండువిధములు. ఒకటి (గ్రహించుటకు వలాటి చిక్కు లేకుండ స్పష్ట 
మెన ఒకే అర్థముగల వాక్యచు లు, ఇట్ట వాక్యము లే (గంథమునకు మూలాధా 
రములు, వీని ననుసరింపవలెను, వీనినే మహ్కమాత్ అందురు. "రెండవది 
ఒక అర్ధము లేక -రెండుఅర్థరులుగల వాక్యములు. ఇట్టివానిని ముతపాబిపోత్ 
అందురు. హృదయములలో వంకర (తప్పుతో9వ పోవ్రగుణము) గలవారు. అట్టి 
అర్ధములుగల వాక్యములకు తమ యిస్టోను సారము తప్పుటర్థములు చేని సన్మా 
నము వీడి అవిశ్వాసమును దుర్భార్లమును వ్యా వింపయేసి కలంతలు పుట్టింతురు. 
అటి వాక్థములలోకలిమతుల్లాహిరూపాల్లాహి చేరి నవి. "జీవుని వాక్కు. మహివు 
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వలన ఏనుక్షిస్తు తండి) లేకుండ పుక్తైను, కావున కలిమతుల్లాహిఅని యు గార 

వార్థము రూపబల్లాపా అనియు ెప్పినమాతొమున వసుక్రీన్తు -దేవుండుగాని 
-జేన్టని కుమారు(డుగాని కా నేరండు. ఈతనింగూర్చిగల ఇతర వాక్యములను 
బెట్టి ఏనుక్రిస్తు దేవుని సేవకుండును ప9వ_క్షయను మాత్రమే అని నిశ్చయ 
మగును. ముతపూబిహోల్ యొక్క_ వాస్తవమైన అర్థము దేవుని నే 'దెలియును, 
కావున స్ధరమెన విద్యాజ్ఞు నములు గలవారు. కలతేలుపడకి అన్నియు బేవుం 

డొసంగినీ వాక్యము లే. పోని విశ్వసించితిమి అని చెప్పుదురు. బుద్ధిమంతులు 
దేవుండు చేయు బోధనలను (గహింతురు. వారు తప్పుతో9వలకు(భోరు- 8. 
విద్యావంతులు, మితమెన జ్ఞానముచె తేమ వైన సె ఆధార పడక ఎల్లపుడుసర్వ 

జ్ఞండగు "దేవునిని భయభక్తులతో ఇందు చెప్పంబిడి నట్లుపార్జింతురు. 9.మృతి 
నొందినవారందణటు తేమ పాపపుణ్యముల తీర్పుకొలుకు పునరుత్థాన దినమున 
జేవునిచే. రప్పింపంబడుదురు. ఆ దినము వచ్చుటలో వలాటి సందేహము లేదు. 
ఆ దినమున తప్పుత ్ర)వలలో పోయి చేవుని వాక్యములకు అవార్థములు కల్పిం 

చినవారు తవు తమ పాపఫలితములు పొందుదురు, చేవుండు తోను గావించిన 

వాగ్దానమును పూర్తి చేయును, దానికి వ్యతి'₹కము గా చనెప్పటికిని పోడు. 
అని 'విచ్యాంసులు భాయభ వీ గలిగి యుందురు. అని వాచ్చరింపయుడియి, 

10. అన్నల ల-జీన-కఫరూ- లన్-తుగ్- నియ-అన్- హుమ-అమ్యా లువుమ్ 

వలాజ లా-దువుమ్ -మినల్లాహి- పైఅన్- వ-ఉలా- బ్రక-హుమ్-వఖూ- -దున్నార్.* 

1. కడాబి-అలి-ఫర్ -కౌన-వల్ల-జీనమిన్ ఖబ్- లిపిమ్-కజ్ -జబూ-వీ ఆయా 

తినా-ఫ-అఖ- జహు-ముల్టాహు- బిజానూ-బిహిమ్-వలావున వీదుల్- ఇఖాబ్, 

12, ఖల్ లల్ల జేనకఫరూ-సతుగా-లబూన-వ తుహొాష షరూన ఇలా-జహన్నమ 

వబీసల్- మిహోద్. 18, 'ఖద్-కాన-లకుమ్- ఆయతున్-$ీ- ఫిఅతై _నీక్-తేఖ తొ 

ఫ్ అ -తున్-తుఖా-తిలు-ఫీ-సబీ-లిల్లాహి. -వ-ఉ(ఖ్రాకాఫ్-రతున్్యయరా. నహు 

మ్" మిస్-ల క హిమ్- రాయల్ -విని' వల్లా హు- యు - ఆయ్యిదు' వీనస్ రిహీ .నుకా 

యపాడ-ల్రన్న -ఫీ “జాలిక లక్రిబ్- రతల్ -లి-ఉలిల్ -అబ్్సార్, 
16, నిశ్చయముగా, ఆవీశ్వాసులళైనవారికి వారి ధనమును వారి సంతాన 

మును 'దెవుని యొద్ద పనికిరావు, మజివాళే నరకాగ్నికి వంటచెబుకులు, 11. 
వారి విషయము ఫిరౌను జనులవలెను, వారికీ ముందు గడ చినవారివల ఉన్నది, 
వారు మాసూ చనలను (తిరస్కరించి) అబద్ధయలని పలికీరి, కానన “డేనండు 
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వారి పాపములంబట్టి వారిని పళ్లైను, మణి "దేవుండు కఠినముగా శిక్ష విధించు 
వాండు, 19, అఆవిళ్వానులైన వారితో “మూరు శీ ఘ్రములోనే లో౭రబడుదురు, 
మణీ మిరు నరకమునకు పోవుదురు. అది నాల చెడ్డ నివాసము” అవి క్రీ (వే 
వక్తా! చెప్తాము. 18. మారొ,_నిన రరటు ఇసెన్యాములలో మోక సూచన 
యాన్నది. అందు ఒకసైన్యము ేవుని మార్షమందు యుద్ధమా డుచుండెను, 
శెండివది అవిశ్వాసుల “సైన్యము. ముసల్యానులు అవిశ్వాసులను తమకన్న 
రెండింతేలుగ కన్నులార చూచుచండిరి. మణీయు "దేవుడు తాను ఇ్రహ్షవడిన 
వారికి తన నహాయముచే బలమునిచ్చు చున్నా(ఢు, ఇందు కన్నులు గలవారికి 
బోధనయున్నది. 

వ్యా 10. వై వాక్యములో పాపపుణ్యముల తీర్పుకొలుకు క దిన 
మున్న ది. ఆని చెప్పి అందు అవిశా్యాసులకు వారి ధనముగాని వారి సంతా 
నము గాని చేనుని సమ్మ్మఖ మున శివ్షనుండ్డి తప్పించుటకు పనికిరావు, వారు 
నరకమునకు వంట చెజకులుకాంగలరు. "కాస్తున యూదులుకై 9_స్తవ్రులుపెక్కు_డై 
వారాధకులుఅగు అవిశ్వానులు ధనమును సంత తినినమ్మి మోసపోకవిశ్వానము 
న్వీకరింపవలెను. 11. ధనసంతాన గర్వముచే మదించి దేనని సూచనలను 
తిరస్కరించిన ఫిశాను జనులు మొడలగువారివళ వారును చేవుని కథన. 
శిక్షకు పాతులగుదురు. నారు పాపములు చేనీనందున "దేవుండు వారిని పట్టి 
శెక్సి ౦చచెను. అటు బే ముహామ్మదు (ప్రవక్తను తిరన్క-రించువారికీ దుర్లతి అగును 
అని ముందు హెచ్చిరికగలదు. 12, ఇందు రాంబోన్ట ముసల్మానులవిజయము 
ను వారి విరోధుల అపజయమును నూచి పంబడినది, హజత్ ముపామ్మదు 
వారు మక్కాాపురము విడిచి మదీ నాఫురమువచ్చి చేరిన వీదప ఖురెషులు, 
యూదులు, మొదలగు ఇస్టామ్వుత విరోధులు వెక్కు_కుటలు యుద్ధములు 
ముసల్మానులతోం చేసీరిి తుదకు "దేవుండు ముదుగానే (పకటించినట్లు 
ముసల్మానులు విజయముపొందిరి. అవిశ్వాసులు లోంబడిరి.  అచశేవియా దేశ 
మును ల్రతర చేశములును ముసల్మానులకు అధీనములాయిను, _ఊఈ విజయము 
ముసల్మానులకు దేవుని (గంధమును ఖురాను ధర్మమును హాజ9త్ ముపా 
మ్మృదువారి నడవడికను సంపూర్ణముగా ననుసరించినందువలనం గలెగెను, ఎప్పు 
డు ముసల్మానులు ఇస్లామ్ మతిధర్మములను వీడిరో వారి విజయమును రాజ్య 
మును వారినుండి తొలయాను, "కావున ముసల్మానులు తమ వూర్వపుస్తతికి రా 
వలెనన్న ఖురానును హా[జత్ ముహవ్ముదువారిని పూ ర్తి అనునరింప వలెను. 
అవిళ్వానులకు వారి పాపముల ఫలితము నరకనివాస్తము. అది దుఃఖకరమైన 
చెడు నివాసము, 1. బిందు బదరు యుద్దములో సంభవించిన విషయము 
లేలుపంబి డెను, విజయము చేనుని వేతిలోనున్నది, తాను కోరినవారికి తనసహో 
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యమిచ్చి బలమి చ్చూను. కన్నులు కలవారు దానిని చూచి బుద్ధి 'లెచ్చుకొం 

దురు, 'బదరులతో 818 మంది ముసల్మాన ల నై "సెనికులు అవిశ్వాష లగు ఖురై 

షుల ఎసేనికులు దాదాపు వేయిమంది. ముసల్మానులయొుద్ద ఆయుధములు 

మొనలనవి ఎక్కువ లేకుండెను. ఖురైవులు అధిక యుద్ధసామ (గిల్ * వచ్చి 

యుండిరి. హాజ్బత్ మువామ్మదు వారును వారీ శిష్టలున విరోధుల _సెనస్టము 

చెండింత లుండుట కన్నులార చూచియు "దేవునివై సాధారపడి యుద్ధమాడిరి. 

"దేవుని సపోయమువలన ధర్భ్శపత్షమందు యుద్ధమాడుచున్న ముసల్మోనులు 

కొద్దివారయున్థ విజయము పొందిరి. ఇది చూచునాకికి చేవుని మహిమ తెలి 

యును, కావున బుద్ధిమంతులు "జీవుని విశ్వసించి ఆతని అనుగ హమ నకు 

పా(త్రులగుదురు, 
యి 

14. జుయ్యిన- లిన్నాని-సాబ్-బుప్. షహా- వాతి-మినన్ " నిసాల్త- వల్ "బి 
జో ఎటజజాలి 

నీన- వల్ ఖనా- ల్రిల్.. మఖన్-తరతీ- మినజ్ జహొబి -వల్-ఫిబ్ జరిన వల్ - మ లి 

ల్ -ముస సవ్వమతి-వల్ -౪న్-" ఆ? ఆమి.వల్ హార్: స-చాలిక-మతా.డ్రక్-పాయా-తిద్ 

 దన్యా-వల్లావు-ఇన్టహూ-వాుస్నుల్ -మ-ఆబ్, 
14. (ప్రజలకు, (స్రైలు కుమారులు, కూర్చిన “వెండి బంగారు రాసులు 

గుర్తులు గల మేలి గుజ్హమలుు, పశువులు పొలముల్పు మొదలగు మనోహర 

మైన వస్తువుల (పేమ చాగుగంగన6ంబడును. ఇది ఇవాలోక జీవనముయిుక్క- 

లాభము. మణి దేవుని యొద్దనున్నది మంచినివాసము, 
వ్యా! 14వహాజ్రత్ సె గంబరులవారి యొద్దకువచ్చిన కే స్తన విద్వాం 

సుల అధ్యమునికి మతవిషయ నంభావషణలో ఇస్లామ్ మతము సత్యమని స్పష్ట 

మాయెను. కాని ఆతయ ఇస్తామును సీషకరింపక రోనును రాజువలన ఆతనికి 

గలిగిన గారవపదవి ధనము “మొదలగునవి హజత్ వై వి గంబరులవారితో విన్న 

వించెను. అందుకు మునుపటి వాక్టిములోను -ఈవాక్యము లోను సహుజముగ 

మానవులు, త్ర్రీలు, కుమారులు మొదలగువాని మోహాములోనే నిమగ్నులై 

. పరలోకమును వదంఎదుదు, అట్టువలదు. "దేవుని సన్నిధానమున లభించు నివా 

నము వాలమంచిది, దానికిమిం చినదిలేదు. శావున ఇపాలోకసౌాఖ్యములు పోవ 

నని పరమును వికరాదు. సాధారణముగా లోకులు -ఈవాక్యము లో చెప్పంది 

డిన ఆటు విషయములలో నిమగ్ను_ళైయుందురు, మేలిగుజ్జములకు గుర్తులు 

"వేయుదురు, కాన్ఫన భక్తులు ఏనిని పరమునకు నుపయోగకరములెన సాధన 

. ములు గాం జేసీకొనవలెను, 

15, ఖుల్ -అవు-నబ్బీ-ఉకుమ్- బి - క్షై రిమ్ -మిన్ -జా లి-కుమ్-లిల్లజీ - నల్ " 
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అవా యిల 

ఇ "-ఇన్ద-రబ్బిపా-మ్ాజన్నా-తేన్ - త(జీ-మిన్ -తహ్ వాలి-వాబ్ "అన్ -పోరు-ఖాలివీన- 

ఫేహో- వ అజ్- వాజుమ్- ముఠవ్ా- వారతున్- వరిజ్-వానుమ్- మినల్లాహా- వల్హావు" 

బసీరుమ్-బిల్ ఇబాద్.. 16. అల్ల'జేనాయఖూ-లూన-రబ్బనా-బ్షన్న నా- ఆను 

న్నా-ఫగ్ "ఫ్ ర్ -లనా- ఉనూ- -బనా- వఖినా-అజాం -బన్నార్.1/7 అస్" సాబిక్న.వన్' 

నాది-ఖీన-వల్ _ఖానితీన-వల్-_మున్ -ఖీఖీ ఖీ న-వర్-యుస్-తగ్ -ఫిరీన-బిల్ _అన్-వార్ 

15. దానికంకు మేశై నది మూకుందెలుపుదునా! అని ఓ ప్రవక్తా! వలుసము, 

ఛ క్కిపరులకు తమ ప్రభువుదగ్గణ స్వర్లవనములున్న ది. అందు కాలువలు (ప్రవ 

హించును, అందు వారు సదాయుండుదురు, మఆియ పవిత్ర (న్ర్రీలాగలరు. 
మటి'ేవుని (పీతిగలుగును, మలి దేవుడు భక్తులను చూ చుచున్నాండు, [6.వారు 
“ఏఓ మా (ప్రభువా! మెము విశ్వసీంచితిమి. కావున మాపాపములను తమిం 

వుము. మణీ నరకాగ్నినుండి మమ్ము తవ్పీంపుము అని పలుకుదురు, 17.వారు 

నపానముగల వారును, సత్యవంతులును, విభేయులున్సు ఖర్చు (దానము) సేయు 

వారును వేకువజామున లేమ పొపముల శమాపణకోరు వారును, 

వ్యా! 15:16:17. ఇ్రహలోకభో గములు నశించునవి. నానికి శాశ్వతము 

లేదు. వానికంాటుమేరై నది పరలోక సౌఖన్టియు. "దేవుని (పీతియును స్వర్షనివా 

నము ఆందలి సౌఖ్యములు సడాయుండునవి. మటీయు డం క్రీతికశు మించి 

నది ఎద్దియునులేదు. న్వర్ష నాఖ్యములును "బెన్సున్నిప్రతియును భయభక్షులుగలిగి 

వైవాక్యములలో వివింపంబడిన సుగుణములుగ౬వారిశే లభిం చును, అట్టవా రే 

నరకాగ్ని బాధనుండి తప్పించుకొందురు. |క్రీయాళూన్య మైన వట్టిమాటలవః ఎన 

మాఠముచేకూరదు, దేవుండు భ క్తులుచేయు కార్యము ను చూచు చుెనే 

యున్నాడు. వారి భక్తికొల(ది వారికి ఫలితమొసంగును. కావున (భీ మపడి 

భక్తలుమోనపోక దేవుని ధర్మములను సదా భక్తి వినయమయులలో అనుసిం 
పవలెను, వేకువజామున |పార్ణనలునలిపి పాపక్షమాపణకోరుటలో ఆనమ 
యయమునందు మనస్సుచలింపక నిలుకెడగాగండును, అపుడు సాధార ణప్రజలకు 

నిద్ర గాఢముగావచ్చును.. ఏలా టిశ ద్దములు)డ వు, అట్గినమయమున భాయభ 

కాలలో దేవుని ప్రార్థించుటకు వీలగును, 

18. షహి-దల్గుహు ఆన్న వవూూ-లాఇ లాహా- ల్తల్డ -వుఎన వల్ “మలా ఇ 

కతు-వ-ఉలుల్ “ఇల్ని-ఖాఇమకొ- బిల్ షి గులాం ఇలాహా-ఇల్లా-హువల్ - అక్ 

జుల్ -వాకీమ్, 

19. చేవుండుతేప్ప వేటుపూజు్య(డులేండు అనుటకు “దేవుడును ౫ దివదూ 
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తేలును వి ద్యావంతులును సాకులు, ఆతడే న్యాయాధికారి. ఆతండుతప్ప వేణు 

-బేవుండులేండు. ఆతండు సర్వశక్కుండును సర్వజ్ఞాండును వివేచబాపరుండును. 

వ్యా! 18. భక్తుల విశాసఫలితమును వారిగుణములును వివరించిన వీదప 

అన్ని టికి మూలమైన దేవుని యేకత్వము (తౌహీదు)నుగూర్చి యిందు చెప్పం 

బడినది. "దేవుండు తానుఒక్కండజే అనియు తా సె ఫపూజుస్టంయనియు అనేక 

సూచనలమూలమున (పజలకు స్పష్టపణచియున్నా౦డు. అదియే ఆతనిసాక్ష్యుము, 

జీవదూతలును విద్యానంతులును "దేవుండు ఒక్క (డేయని యొఆింగి సాత్యమి 

చ్చుచున్నారు. దేవదూతలు చేవునియ త్తరువుల ను శిరసావహీం చువారు, వారు 

దేవునికివిరుద్దమా గాబో (జాలరు విద్యావంతులు పృతికాఎములోను బేవుండు 

ఒక్కొ-౯డో ఆని సపమాణము గాప లుకుచువచ్చి నారు. దేవుడు న్యాయాధికారి 

న్యాయము నకు వ్యతి రేకముగ తీర్పు చేయడు, ఎవరువేసీన పాపపుణ్యములకు 

వా బాధ్యులు. ఒక) స్త్వవులు వనసు[ైస్తు అందలి పొపము లకు పరిహారము గ 

తనఆత్శను అర్పించియున్నాండు అని నమ్ముదురు. ఇందు డానిరద్దుగలదు. 

జీవుడు సర్వశక్షుండు, కావున పాపులు ఆతనిశితనుండి తేప్పించుకొనిపోంజా 

లరు. సర్వజ్ఞుడు కావున (పజలుచేసిన (ప్రతికర్మ ఆతనికి చెలియును. దాని 

ఫలితము వారికి నొనంగును, 

10. ఇన్నద్ -దీన-ఇన్ దల్లా-హిల్ -ఇస్లాము-వ-మఖ్ -త ల-ఫ ల జీన - ఊ 

తుల్. -కిశా బ-బ్రల్లా'మివ్-బఅ"దిమా-జా అ-హుముల్ “ల్రల్ము-బగ్ యమ్ “మైన 

ముమ్-వమన్-యక్ -ఫుర్ -బి-ఆయా-తిల్లాహి-ఫ-ఇన్నల్లాహా-సరీఉల్ - హిసా 

చ్ 20. ఫల్తన్ -హోజ్ఞూక-ఫఖుల్ -అస్-లము-వజ్-హియాలిల్లాహి-వ-మనిత్ తబ- 
DD రీ 

అని-వఖుల్ -లిల్ట-జీన-ఊతుల్-కితాబ-వల్ -ఉమ్మా యీన-అ-అస్ -లమ్' తుమ్- 

ఫయిన్-అస్లమూ-ఫ ఖదిపా-తదా-వఇన్-తవల్లౌ-ఫ-ఇన్న మా-అలైకల్ - " 
బలాగు-వల్లావస-బసీరుమ్-బిల్ “ఇచాద్ 

19. నిశ్చయము గా "దేవునికి. [వియ (సమ్మత) మైన మఠము ఇస్తాము, 

(గంథములుగలవారు తమకు జ్ఞా నముగలిగిని విదప తమలోని ద్వేషముచే విగో 

ధులైరి, ఎవరు చేవుని సూచనలను తిరస్క_రింతురో వారితెక్క_ జేవుండు చెఫఘ 

ముగా తీసీఫొనును, 20. మరలవారు నీతో వివాదములాడినచో నేనును నా 

అనుచరులును "దేశునియాజ్ఞలకు శీరసావహిం చితిమని పలుకుము, [గంథముగల 
వారిలోను ఏమి మారు విభేయు ఖైతిరా అని పలుకుమ. మళీ వారు విభే 

యులైనచో వారు సన్మార్గము పాందినవ్మారెరి. మణీ తిరస్కరించి ముఖము 

\ 
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(తివ్వకొన్నచో (ప్రశారముచేయటయ్ నీ పని. మణియు "దేవుడు మాన 
వులను చూచుచునే యున్నా (డు, 

వ్యా॥ 19. ఇస్లామ్ అనయా విదేనుత సర్వము నినియోగిం మట. మాన 

వులు బేవుని యాజ్ఞలకు విధేయులై తమ నగ్వు వాంఛలను "చేవుని యాజ్ఞలకు 

లోంబడియుసన్నట్లు ఇయుట. ముట్ట మొదటి (ప్రవక్తయగు హ్నజత నేము 

నుండి ఆఖరు (పవక హ(జత్ ముహామ్ముదుర నూలువారినజుకు అందజు (పవ 

కలు మానవులకు బోధించినది ఒక మతమే. అది "జేవునికి విభేయు.లైయుం 

డుట. అదియే ఇస్తామ్, అదియే "దేవునికి సమ్ముతమైనదియును వీీయమైనది 

యును, తికరణ శుద్ది "దేవుని యాజ్ఞఐను ధర్మములను అనుసరించుట యీ 
-మోక్షమార్షమును సీన్మార్షమును. యూదులు క్రైస్తవులు. చేవునిగింథములు 
పొందినవారు. వారు హా(జత్ పై చె గంబరులవారు దేనని (సవక్తలని వారు బో 

ధించు మతము చేవునికి |పియమైన ఇస్తామ్వుతమని తెలినీయు "ద్వేషము చే 

విరోధులైరి. తిరస్కరించు వారి కర్మల లెక్క తీసికొని "దేవుడు వారి పాప 

కార్యములకు కనిన శిక్ష విధించును. 20, నిజము తెలిసిన పిదపం గూడ 

వారు (క్త నవులు యూదులు) వివాదములాడినచో కాళవారణము కాకుండు 

టకై. నేనును నన్ను అనుసరించువారలగు ముసల్మానులును "దేవుని యాజ్ఞ 

లకు శిరసావహించితిమి అని పలుకుము. వృథా వివాదములలో -కాలము పొం 

గొట్టకూడదు. తెలిసీయ 'ద్వేషమునకు పూనుకొన్న వారు. సన్యార్షమునకు 
వత్తురా ? (గంథముగలవారు ఛదువులేనివారు (అరబ్బులు) 'దేవునికివి ధెయుశ్ర. 

ఇస్టామ్ స్వీకరించిన చో వారు సన్తార్టమువాందినవారగుదురు. లేక్ర తిరన్క_రించి 

అవిధేయు_లె అనచో వారి కర్మల ఫలితము వారికి లభించును, (పవక పని (ప్ర 

చారముచేయుట మాతమే, వారు విశ్వానులుశా లేదే అను బాధ్యత్యప్రవక్ష క్ర 

కును బోధకలకునులేదు. మానవులు చేయు కర్మలను చజేవుండు చూచుచునే 

యున్నాండు, వారి కర్ణలకుం దగిన ఫలితము ఉభయలో కము3లో నొనంగును, 

21. ఇన్నల్ల-జేన "యక్ - “ఫ్పుంరూనా -ఏ-ఆ- యాతిల్లాహి" +వయఖ్' తులూ- 

నన్-నబియ్య్యన 2. ర-హఖ-ఖన్ -వ-- యఖ -తులూ-నల్లజన - ౧యయూమురూన_ 

విల్ -ఖస్ సళిమినన్- నాసి షు బష్టర్ " హుమ్ బి: "అజా బిన్-అలీమ్. 09, ర లాం. లి 

— 0 -ం వాని టీ దా 

కల్ల- జీన-నాబితత్ - అఆ-మాలు-హుమ్-ఫిద్" దు" ES వల్ -ఆఖిరతి_.వ మా- లహ్యుమ్ 

విన్-నాసీరీన్. 

21, ఎవరు "దేవునియా జ్ఞలను తిరన్మ_రించుచు దేవుని (పవ కలను 

అన్యాయముగ చంవుపు స్య్యాయముగ నర్సిం దుండు అని ఆజ్లావిం చున (పజ 

వ్ 

22 
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లను చంపుచున్నారో వాక దుకిఖకరమెన బాధయున్నది. అని వారికిసంలోోష 

వా ర నిమ్ము. ౨2, అటివారి కర్మలు బహమునందును సరమునందును వృథా 

పోయినవి, మజియు వారికీ సహో ముడు ఎవండును చేడు. 

వ్యా! 91 ; 22, యూదులు అనేక ప్రవక్తలను చంపిరి. బోధకులను 

కూడ చంపుచుండఉరి, వారు. పాజత్ ముహామ్మదువారిని వారి శిష్యులను చంపు 

టకు యత్నించిరి. న్యాయము గా వ_ర్తింపవలెనని బోధిం చువారిని ప్రవ క్ర 

లను చంవుట అన్యాయము గదా | డానికి మించిన హింస -వేలున్న దా? అందు 

లే అట్టి దుష్టులకు దుఃఖక్ర మైన నరకచాధయున్నది, అందు వారు శాళ్వ్రత 

ముగా వసింతురు. అను వార్త వారికీ బెలుపంబడియె. అజ్రివారి కర్ణులు 

ఉభయలోకములలోను నిష్ఫృలమై పోవును, వారికి చేవుని శిత్సనుండిత ప్పించు 

నట్టి సహాయులు యెవయినులేండు. అట్టి దుర్యార్టులకు ఎనరులోడుపడంగలరు! 

అట్లీ పాపమునకు భ క్తలుపూనరాదు. 

29. అలమ్-తర-ఇలల్ల-జీన ఊతూ-నసీ-బమ్-మినల్ -కితా-బి-యుద్ - 

కౌన-ఇలా క తొ-బిలాహీ,”
లియమొకుమా బై న-హుమ్-ను

 మ్ము-యత-వల్లా- ఫరీ 

యాని 
లాటి ట్రా జి ఎవి 

ఆలాత్ 

"'ఖుమ్*మిన్ -హుమ్ _వషపుమ్-ముఅ-ంరిజూ
౯ా. 24. జా-లిక-బి-ఆ న్న-వుమ్ -ఖా 

క 
. 

లి దా 
ణి 

లూ-లన్-తమస్సనన్నారు-ఇల్ల
ా-ఆయా స్ట్రామ్ -మఅ-దూ దాలిన్-వగ ర" వు 

జాలీ విడో 

మ..ఫీ-దినిపామ్-మా-కానూ-యవ్ -తరూన్ . 29. ఫై ఫ ఇ-జా-జవులఅ - నొ 

నఎము.లియా-మిభ్ -లా లెబాఫీహి-వావుఫ్ ఫీయత్ -కుల్లు-నఫ్ “సీిమ్మా- కస- 

బక్ .వవఎమ్-లొయుజ్-లమూన్. 

98, (గంథ ములనుండి కొంతభాగము లభించినవాంని దేవుని గంథము 

“వెపునకు రండు. అది తీర్పుచేయును ఆని వీలువంగా వారిలో కొందు తిరన్క- 

'రించుచు ముఖము (తిప్పుకొని ఫోవుటను నీవు చూడలేదా ! 24. వాగట్లు వే 

యుటకు కారణమేమనలగా వారు “కొన్ని దినములు మాత్రమే మమ్ము నరకా 

గ్ని తాకను ఆని చెప్పుదురు, వారు తొము కల్పించిన విషయముంనుబట్లు 

వారు తమ మతమందు మోసపోయియున్నారు. 25. మరల మేమ సందేహము 

లేనట్టి దినమునందు వారిని చేర్చినపుడు వారి గతి యేమగునో! ప్రతియాత్మ 

యును తొను చేసిన కర్మల ఫలితము ఫూ ర్తి" పొందును, మణీ ఎట్ట అక్సు 

మము వారిమై జరుగ నేరదు. 

వ్యా 28 : 25. యూదులును _క్రైన్తవ్రలును 'లేవుం డొసంగిన గ్రంథ 

ములనుండి కొంతభాగము గలిగియున్నారు, దాని జ్ఞానము వాదికి కొంతగలదు* 
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అద్ది వారికి కొంత గలదు, అట్టివారిని దేవుని గంథములగు ఖురానును తౌ రా 

తంను ఇస్టిలును అనుసరించి మత వి షయములలో తీర్పు పొందవచ్చును అని 
విలువంగ వారు తస్కరించి ముఖము తప్పుకొని పోవుదురు. వారి కోరికలకు 
విరుద్ణముగానున్న తమ మత గంథమునుకాడ లెక్క. పెట్టక తీరన్క_రించుచారు 

వారో (గంథములును నిజపఆఅ చు [గంథమగు ఖురానును. "అక్కా వెట్టి దానిని 

అనుసరింతు రా ! తిరస్క_రించువారిలో కొందటి స్వభావ మదిమై “యున్నది. 

దానిగూర్చి చింత చేయనక్క_అ లేదు, వారు మేము చేవుని 'కమారులము. 

చేనుని పవ_క్షలవంశమువారలము, పాపములు చేసినను పర్వాలేదు. కొన్ని 
దినములు మాత్రము నరకములో నుందుము. తరువాత స్వర్షములోప్రి వేశింతుము 

ఆని తప్పూనమ్మిక వారికేం గలిగినందున వారు అటు తిరన్క-రించుటకు కారణ 

మగుచున్నది. అట్టు వారు కల్పించికొన్న మతమునందుందగులుకొని మోసపోయి 

ధర్శమును' విడనాడు చున్నారు త్రీర్పుదినమునందు వారి వాగి కర్షుఫలితము వారికి 

లభించు దినమున వారి గతి ఏమగునోయూపహిోంపవ లెను. అపుడుఏలాటి ఆక 
మము జరుగదు, కర్మలకు తేగిన ఫలితము లభించును. -కావునమానవులు తప్పు 

నమ్ముకయలకు మో సపోక భయభక్తులతో సత్కార్యములుఆచరింపవలెను. 

26. ఖులిల్లా- “హుమ్ము-మాలికల్ -ముల్కి.-తూతిల్ "ముల్ క-మన్_తపాడ- 

వతేన్ బి 5ఉల్ ముల,” మిమ్మన్- తపాఈ- వతు కష్టా. బు.మన్- తపాఉ-వ-తు-జిల్లు-మన్ 

తపాఉ-బియ-ది-కల్ -కై రు-ఇన్న క-అలాకుల్లి-పై యిన్ ఖదీర్. 27.తూలి-జుల్ 
ల ల-ఫీన్ నహారివ-తూలి-జున్ -నహోర-ఫీల్ -ై లై లి-వతుఖా-రిజల్-హయ్య-మిన 

ల్ -మయ్యితి-వతేఖ్ - రిజుల్- మయ్యితే-మినల్ - హయ్యి-వ - తర్ జుఖు మన్ త 

మో ఉ-వి క ౫ 6-హిసాద్. 

27, రాజ్యమునకు అధిపతి యగుబేవా ! నీవు ఇష్టపడిన వారికి రాజస్ట 

మొసంగుదువు మజినీను కోరినవారినుండి రాజన్రముల్లంగింతువు. మణీ యు 

సీను ఇష్టపడినవారికీ గారవ మొసంగుదువు. మజినీవు కోరినవారిని అవమానిం 

తువు, సిచేతిలానే మేలున్న ది, నిశ్చయముగా నీవు సర్వశక్కుండవు. 27. నీవు 

రాతిని పగటిలోనికి ప్రవేశింప వయుచున్నావు. మణి పగటిని రా(తిలో 

నికి (పవేశింపం చేయుచున్నావు. మణీ నీవు జీవులను నిర్గీవ్చులనుండి త్రీయుచు 

న్నావ్లు, మణీ నిర్దీవులను జీవులనుండి తీయాచున్నావు, మటినీవు కోరినవారికి 

లెక్క_ లేకుండ సంపదలునొసంగుదువు. (అన్నుగహింతువు.) అని పలుకుము, 

వ్యా॥ 26. క్రైస్తవులు రాజ్యము గౌరవము పోవును అని ఇస్లామ్ లో 
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చేరకుండిరి, యూదులు (పవక్ష్కసదవి మావంశములో నేయుండును అని (భమ 

పడి ేవునిశ క్రినిమజచిపోయిరి. అందుకు ఈ వాక్యములో పా్రొర్ధనమూలమున 

సర్వము బేవుని చేతిలోనున్నది, రాజ్యమునకు ఆతంజే అధిపతి. తానుకోరిన 
“వారికీ రాజ మొసంగును. అదు ఇవాలోకరాజ్యమును, దైవిక 'గాజ్యమగు 

(ప్రవక్త పదవియునుగలదు, దేవుండు కోరినివారికీ గారవము సమానము దయ 

చేయును, తొనుకోరినవారిని రాజ్యము లాగుకొని కీ నదశేలో పడ వేయును, 

సర్వవిధముల మేలు చేవునిచేతిలోనున్నది, ఆతేండు సర్వశక్తుంయు. తాను ఇష్టపడి 

నట్టుచేయును, ఆతనిశెవరును అడ్డుపడ లేరు, "దేవుండు సెలవిచ్చినట్లు హ[జత్ 

ముహమ్మదువారికీ (దువ క్తపదవి లభించి కొంతకాలములో చే అెేవీయా చేశ 

మును దానికి చుట్టుపట్లనున్న చేశయులును ముసలాానులకు అధీనమునై ఆందు 

ఇస్తామ్ రాజ్యము స్టాపింపయి డెను, 97, ర్మాతింబవళ్ళను పాచ్చు త్యష్థలు గాం 

_చేయుశ క్ని దేవునిశేయున్నది, కొన్నిబుతువులలో రా(త్రిపగటికంటు సాచ్చు 

గానుండును. కొన్నిబుతువులలో రాత్రికంయె పగలు హెచ్చుగానుండును, 

నిర్జీవినుండిజీవులను, జీవులనుండి నిగ్టవులను వుట్టించుట డేవునిపనియే, దాని 

యుదాహరణ ములు, (గుడ్డునుండి పక్షిని పక్షి నుండి (గుడ్డును “రతస్సునుండి 

మానవుని మానవునుండి రేతస్సును పామరునుండి వి ద్యావంతుని విద్యావంతు 

నుండి ప్తామరుని పుట్టించుట. బేవుండు తౌను ఇష్టపడిన వారికి లెక్క లేకుండ 

ఉభయలోకములకు నంబంధమైనవి అను[గహిం చుచున్నాండు. అందు ఇపాలోక 

నంపదలును పరలోక మోతఠ్నమునుగలవు, 

నీక. లాయత్ -తఖి.బీల్-మూమి.నూనల్ -కాఫి-రీన-జా లియాల-మిన్- 
. దూనిల్-మూమి-నీన-వమన్ -యఫ్ "అల్ -జాలిక-ఫ లై సమినల్లాహి-ధీ మైయిన్ - 

ఇల్లా అనస్ -తత్త ఖూ-మిన్ వుమ్-రుఖా-తన్ .వనయు-హాజ్.బేరు - కుముల్లాహు- 

నఫ్ "నవూ-వ-ఇలల్లా-హిల్ “వసీర్ . 29.ఖుల్ -ఇన్-తుఖ్ ఫూ-మా-ఫీ-సుదూ- 
బిడ్డా విల్లా 

రికము-జొ తుబొ-దూవు-యల - లమ్-హుల్లావు-వయల"లము'మా ఫీస్-సమా? 

వాతి-వమా-ఖిల్ -అర్ బీ-వలాహు_అలా-కుల్లి మెయిన్ ఖదీర్. 80, యామ - 

తేజిదు-కులు-నఫ్-నీక్ -మా-అమి-ల ల్ -మిన్ -ఖై రిమ్ -యు నొ-జరన్-వ మా అమి - 

లజ్ -మిన్-సూయిన్ తవద్దు-లే-అన్న- జన హో-వ జై -న వూ-అమ-డమ్-బ-ఈ- 

దన్-న యువా జ్-జిరుకుముల్లా "హు-నఫ్-సహూ-వల్లావు-రడూ-ఫుమ్-బిల్-ఇచాద్, 

28 మసల్మానులు మసల్మానులనువీడి అవిశాషసు(కాఫరు)లతో సఖ్య 
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ముచేయరాదు. మవరట్లుచేయుదుకో వారికి "దేవుతో వలాటి సంబంధ 

ముండ నేరదు. కాని అవిశ్వానులనుండి నష్టము కలుగకుండుట కె సఖ్యముచేయ 

వచ్చును. మజియు జేవుండు తన్నుంగూర్చి భాయ పెట్టుచున్నాండు. మణీ చేవుని 

యొద్దకు తిరిగిపోవల సీయున్నది. 29. మిరు మి హృడయములలో నున్నది. 

దాంచినన్తు తేక వెలిపుచ్చినను అది "బేవునికించెలియును, మజియు ఆతండు 

ఆశాశములలోను భూమిలోనిన్న నమస్తము "నెణుంగును. మజియు చేవు(డు 

సర్వశకుండు, 80. ఆదినము న (పతి మానవు6ండును తానుచేసీనపుణ్య యు తన 

యదుట కనును. పొపముచేనీన దానివిషయము పాపమునకు తనకును వాల 

దూరమగుంగాక అని కోరును, మజీయు 'దెవుండు తన్నుగూర్చి మిమ్ము భయ 

చెట్టుచున్నా(డు. మణియు దేవుండు భక్తులయందు చాల దయగలవాండు, 

వ్యా! 27, ముసల్మానులు, తమ ముసల్మానుల నువదలి వారలకు విరోధ 

మగా కాఫర్లలో స్నేహము చేయరాదు. అట్టుచేయుటవిశ్వాసము నకు విరో 

_ధము* ముసల్మానుల లాభమునకు కాఫర్గనుండి నష్టము కతుగకుండుట కె వారి 

లొ సఖ్యము చేయవచ్చును. లోకవ్యవహోరములును వర్తకము మొదలగు విష 

యములును, కాఫర్లత కలిసీ న్యాయము గాను మర్య్యాదగాను చేయవచ్చును 

ఏకాఫర్లు మసల్మానులకు విరోధులు గాకయుందురో వారితో సంధిసఖ్యము 

చేయవచ్చును. రాజకీయ విషయములలో ముసల్మానులకు స్వాతంత్యము, లా 

భముగలుగు నపుడు, ఇతరమతస్థులల్ సఖుస్టిముచేపీకొని, తమస్వాతం[(త్యృము 

కొలుకు పాటుపడవలెను. తమకు నష్టముగలిగించు నంధిగాని సఖ్యముగాని లత 

రులతో మునల్మానులు చేయరాదు, అట్టుమునల్మానులకున ష్టము కలిగించుటకు 
సఖ్యము చేసిన చో, "దేవునెక్ని అటివారికిని ఏలాటి సంబంధముండదు, వారు 

చదేననిశిక్షకు ప్యాతులగుదురు, తుదకు 'దెన్రనియొద్దశే మరలవలసి యున్నది, 
ఆపుడు తత్భలితము లభించును. తీర్పుదినము రానున్నది. ఆదినము పుణ్య 
ములుచేసీనవారు తమపుణనిములను తమ ఎదుటకందురు. వానిచాచి సంతసిం 

తురు. కానిపొూపులు తను పొపములను జూచి పొపములకును వారికిని చాలదూ 

రమున్న ఛో చాగుండునే అనికోరుదురు. వారిపాపఫలితము వారికీలభించి యే 

తీరును, కావున ేవునిశిషకు భయపడి ముసల్మానులు తమమతసెహాోళాదరు ౬కు 

నస్ట్వముకరిగించుట కై మతవిరోధులగు -కాఫర్లలొ సఖ్యముచేయ రాదు. దేవుం 
డుభో కులయందు దయగలవాండు. కావున శిషకు పాతులుకాకుండ భక్రిమాగ్ష 

మనుసరింపవలెను అని ముందుగా నే భయపెట్టుచున్నాండు. కావున బేవుండు 
సెలవిచ్చినట్లు భక్తులు అనుసించినచో ఆతనిదయకు పాత్రులగుదురు, 

po 

80. ఖుల్ -ఇన్-కున్తు మ్ - తుహిబ్బూ-నల్లావా-ఫత్ -తబి-ఊ సీ-యు హ్ం- 
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బిబ్-కముల్లాహు-వ-యగ్-ఫిర్ -లకుమ్-జు నూ-బకమ్-వల్లావు-గఫ్లూరుర్ ర 

హీమ్, 81.ఖుల్ - అతీ-ఉల్లాహా-వర్-రసూల-ఫ-ఖన్-తవల్ లౌ-ఫయిన్నల్లాహా 
బి 

లొయు-హిబ్-బుల్ -కాఫి-రీన్ . 

81. మారు చేవునియందు పీతిగలిగియున్నచో నన్ను అనుసగింపుండు, 

"దేవుడు మిమ్ము (వ్రేమిం చును, మణీ యుమి పాపములను శ్షమిం చును, "దేవుండు 

వ్షమించువాండు. దయగలవాండు అని చెప్పుము. 82. మారు "దేన్సనికిని (పవక క 

కును విధేయులు కండు అని పలుకుము, వీదప వారుతిరన్కరించిన చో "బేవుండు 

తిరస్క_రించువారిని పేమింపండు. 

. వ్యా! కే : 32. యూదులు కస్త సవులు మేము చేవుని కుమారులము: 

మేము పి పిియులము, అని వెపుకొనుచు, ఇస్తామును స స్వకరింపకుండిరి అబుబే 

ఇెమ్మ్కు_మంది మేము బేవునియందు ప్రేమ భ్ _క్రీగలిగియున్నామని చెప్పుచు 

అనేక -అధర్శు కార్యములు ' చేయుదురు. కావున చేవునియందు భక్షీ (పేమ లు 
న్నచో దానికి గుర్తుగా దేవుని (పవ క్రయగు హజల్ ముహమ్మదు వైగం 

బరులవారి ననుసరింపవలెను, ఎత (పేమయుండునో అంత విదేయత నలిగి 

యుండవలెను, వట్టిమాటలవలన ఫలితములేదు* వెగంబరులవారి ననుననించి 

" నచో దేవుడు (శేమించును, అ్రస్తాము స్వీకరిం'పకముందు చేసిన పాపములను 

క్షమిం చును, దయచూపును, జేన్వండు శమించు వాడును దయచూపువాండును. 

దేవుని (గంథమగు ఖురానును అనుసరించిన "దేవునికి విధేయులైనట్లు. చేనుని 
(పవక కయగు పహాజిత్ ముపామ్ముదుర సూలువారి యాచారములను వారి పద్ధ 

తుల ననుసరించినచో వారికి విధేయులై నట్లు, అట్లు విధేయులు గాకుఃడ తిర 

స్కరించినచో అవిశ్వాసులగుదురు. అవిశ్వానులు చేవునికి (వీయులుకారు. వా 

రిని దేనుండు (్రోమింపండు, కావున దేవునికి (పీయులు కావలెనన్న దేవు నికిని 

ఆతని (ప్రవక్ష నును నిర్పయ్యుతై ౮ యుండవలెను. 

జ అాణాటీలీ 

83. ఇన్న-ల్లావాన్- తఫాాఆదమ"- వనూహాన్-వ ఆల- “ఇ బ్రా" హేమి వ- ఆ 

ల-వేట్రూనరంల-ల. మోన్, లిజీ, ఫ్ర యత్న్, బత_జహా" మిల్ - బల బీన్- 

వల్లాహు-సమిా- ఉన్-అలీమ్. శీర్. ఇజ్ “ఖాలా తిమ్-ర-అతు, బ్ర యాన-రబ్బి-ఇన్నీ 

వడర్తు-లకమాకీ -బత్ సీమహగ్ర-రన్- ఫలిఫి- -బ్బల -మిస్నీ-ఇన్నక -అన్నన్"-స 

మా.ఉల్ -అలీమ్.06,ఫ ఫాలన్మూ వబ-అల్ _హా ఖాలణ్- క్ రబ్బీ ఇన్నీ -వజల-తుహో 
అజాత జా జాలి 

ఉన్ సా-వల్లాను- అర-లము- బినూ-వజ అల్ -వ -జ్రైానక్ - జకరూకల్ ఉన్; సా-వ- 
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er.) అజాన్ 

నష్- వెఛసర్.ంజికా. 87. _ఫతీఖబ్బలహో- రబ్బుహో-ః విఖ-బూలిన్.హా “పాసా నిగా 

వ-అమ్-బితహో-నచా- తళా-హసనలా-వాకఫ్-ఫలహా-జక _రియ్యా- కుల్ల మాదఖల- 
జానీ 

అవల ర బి 

అలైహా “జకారియ్యల్- -మినొ- రాబ-వజద- ఇన్షహారిజ్, ఖన్-ఖాల-యామరద్ _ య 

ము-అనా ఎ లకీ-హాజా-ఖాలత్ - వువ-మిన్ -ఇన్ దిల్లాపి- ఇన్నల్లాహ-యర్ జు: జుఖు- 

మన్-యషాడ్ బి వైంహాసాబా. 
88. నిశ్చయము గా చెవుడు, అదమయును, నూవాను, ఇ(చాహీముసంత 

లీని ఇ[మానునంతీతిని, సర్వలోకములకు వై నెన్నుకొ నెను. 84. వారొకదొకరి 
సంతానముగా నున్నారు, మజియు జీవుంయ సర్వమును వినుచు 'నెజటుంగుచు 

న్నాండు, లీ5. ఇ(మాను భార్య, ఓ నా పభువా! "నేను నాగర్భమందున్న దానిని 

నీ సేవకొలుకు స్వచ్చ గానుండుటకుంగాను (మొక్కు.కొంటిని , కావున నా 
మొక్కుబడిని అంగీకరింపుము.. నిశ్చయయముగ నీవే వినువాండవును సర్వ 
జ(డవును, అని చచ్చెను, 86. ఆవిదప అమె బిడ్లను ప్రసవిం చినపుడు 
సీ దేవా! ఆండుబిడ్డను (పనవించితిగ అని చెప్పెను. మణీ యు దేవుడు ఆమె 

(పనవించిన దాగని బిషయము బాగుగ నెబుంగును. ఆ ఆండువీడ్డవ లె మగబిడ్డ 

గానేరండు అని దేవుండు సెలవిచ్చెను, మణీయ ఆమె నేను ఆ బిడ్డకు మర్యమ్ 

అని నామకరణ మొనర్చితిని, మజియు ఆమెను ఆమెన సంతౌనమును, దుమ్టుండైన 

_సెతౌనునుఎడి రశ్షీ ంచుట క్రై స్సహ ఒప్పుగించువున్నాను, అసె చెప్పెను, వ్, 

వీదప దేవుండు మరస్థిమును బాగు (దీతిగా అంగీకరించి, ఆమె నువృద్ధినొందిం 

చెను ఆమెకు జక) యాను పోష షణకర్త గా దేవుండు నియమించెను, జక 99 యూ ఆమె 

యుండు చోటునకు పోన్ఫనపు జెల్ల ఆమె యొద్ద ఉహారమచూచుచుండును, ఆయన 

ఓమక్యమా! ఇది నీకిక్కడనుండి వచ్చెనని అడుగంగా ఆమె అది చేవ్రస్యు 
ద్దనుండి అని చెప్పెను, "దేవుండు తాను కోరినవారికి అక్క లేవండంగనొసంగును. 

వ్యా॥ 88 86. మునుపటి వాక్యములలో "దేన్రుసి పీతి పడయవలెను, ఆతని 
ప్రవక్తను అనుసరింపవలెనని వెప్పంబడియె ఇంక ఈవాక్యములలో చవుడు 

(ప్రమంచి ఎన్ను కొనినవారి విషయము దెలుపంబడు చున్నది. "దేవుడులోకస్యవ్సి, 

లోన మూలపుళభుషుండగు హత ఆదమును గొప్పగాను (ప్రవ కృగానుచేసీ గా 

రవమొసం"గెను. ఆతనిసంతతిలో హజత్ నూపహు(పప్రవక్రయా యును, హజ్ 

నూహుకాలములో నే జలపిళీయముగలిగి దుష్టులగు అవిశ్వాసులు నళించిరి. 

నూవ్భాను, ఆతనినంత తియును ఒకయోడ మూలమున రశ్షణపొం చెను, ఆతని 
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సంతానమే వృద్ధినొంది లోకములో వ్యాపించెను, ఆయన వీదప వివో రాధన 
పిబలం గా "దేవుండు పహాజత్ ఇ(మాహిమును (ప్రవక్తగా , నెన్నుకొ'ని ఆతని 

సంతానములో ననేకులను [పవ క్రలనుజేసెను. ఆతని సంతతిలోసే ఇవూ)ను 

(బీబీ మర్యమ్ యొక్క-తండి )) కుటుంబమును -బీవుండు ఎన్నుకొ నెను. బీవీ 

మర్శ్థమ్ కువూరుండే హజ్రత్ -ఈసా(పవక్త, వారు తేమ కాలములోని లోకుల 

కన్న గొప్పగానుండిరి. వాజిత్ మూస్మాపవ క్త తండ్రివేరుకూడ ల్లమ్రాను. 

వారందజు ఒకే సంతతివారు. వన్నుశీస్తుకూడ ఆ నంతౌనములో నే చేరిన యా 

తడు. కావు నఇతరులవ లెఆయనకూడ పవ కృయునుమానవుండును, కాని దేవుండు 
కాండు అని హెచ్చరింపంబడి యెను, ఇమానుభార్య బిడ్డపుట్టినచో దేవు నేవ 

కొలకునుు (ప్రాక్టనకొరకును, ఏలాటి బ్రతర కార్యము. లు లేకుండ అర్పింతును 

అని చేవుని వేండుకొ నెను, ఆకాలమునందు మగ బిడ్డను చేవునిగుడి సేవకొ అకు 

ఆర్పించుచుండిరి, ఆండుబిడ్ణలను ఆసేవకొఅకుఅర్పించుట లేదు, ఇమా,/నుభార్యకు 

ఆండుబిడ్డ జన్ని౦ చెను. కావున నేను చేనీన మొక్కు_బడికి ఆండుబిడ్డ తగాదే అని 

చింత్తిల్లైను, శాని జన్మించిన ఆండుబిడ్డకంకె ఆమె కోరిన మగబిడ్డ శేషుడు 

కాయడు. ఆండుబిడ్డ యోగ్యత దేవునికి బాగుగా దెలియనని "దేవుండు సెల 

విచ్చెను, ఆ విదప అబిడ్డకు మర్యమ్ (మరియమ్మ) అని నామకరణము 'గావిం 

చెను. “దేవుని కోపమునకు పా(తుండైన వైతానుకటలనుండి అమె బిడ్డను 

ఆమెక్సంళతిని 1రశ్షింపవలెను అని "దేవుని వేడుకొనెను, బేవు.చు ఆవెగోసీన 

-మొక్కు-బడిని అంగీకరించెను, బీవీమర్యమును బాగుగా వృదినొందిం చెను, 

ఆమెన పోషణక ర్తగా జక్రియాపివ క్ర నియమింపంబజెను. ఆమె ఆయననంరత 
ణములోనుండెను, బీబీ మర్యమ్ పెద్దది మొ "దేవుని గుడిలోనే పా్రిర్ధసలు సేవలు 

సలుపుచుం జెను, "దేవుని అనుగహమువలన ఆమెకు అకాలపు ఫలములు లభించు 

చుండెను, జ క్రీయా ఆమె యుండుగదిలో అనియు.డుట చూచుచు ఎచ్చట 

నుండి లభించుచున్నవి అన అడుగలూ "దేవుని అనుగహామువలన లభించు 
చున్నవి, చేవుండు తౌనుకోరినవారికి లెక్క-లేకండనొసంగును, అని భక్షి వూర్వ 

కముగ చెప్పెను. 

తీరి. వునా-లికాద ఆ-జకరియాస్థ్రరబ్బవాూ-ఖాల-రబ్బీ-.వాబొ ఫీ-మిర్-- 

లదున్క-జు రీయతన్ . తయ్యి-బతన్-ఇన్న కసమో-ఉద్-దు' ఆల్హ.89.ఫనా- దత్ 
సాల్ “మలా-ఇక తు-వహువ-ఖాయి-మున్ -యుసల్లీ- ఫిల-మిప్రోబిఅన్న ట్రామా 

అలలే అలీ. అనాలో లా ౧ 

యయమబప్.-పి.రుక-బి-యహొా యౌా-ముసద్ది-ఖ మ్.వి-కలి-మ తిమ్-మినల ా సా-వసయ్యి 

దన్ -వ-హ సూరన్-వానబీయమ్ - మినస్-సాలిహీన్. 40. ఖాల-రబ్బి-అన్నా- 
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యకూను'లీ-గులా మున్ -వఖ ద్ -బలగ-నియల్ -క బరు-వవ్-ర-అతీ-ఆభి.రు న్-ఖా 
లాటీ en, ) 

ల-కజా-లికల్ల్తాహుయలఫ్ -అలుమా - యపాడ, 11, ఖా ల'రస్బిజ్. అల్ -లీ_ఆయ 
అణా ఖ 

తన "ఖాల-ఆయ-తుక-అల్లూ-తుకల్లి. మున్నాస-సలా-సతే-ఆ యా్యా-మిన్ -ఇల్లా-రమ్ు 

జూవద్ద్ -కుర్ "రబ్బక-కసీ-రన్ -వసబ్బివొ-బిల్-అమియ్యి-వల్ =అబొ-కావ్ , 
88. అచ్చట నే జకి9యా తన్మపభువును (ప్రార్థించెను. ఓ నాపళ్టువా! 

సీయొద్దనుండి సాకు పవిత్రమైన సంతానమొసంగుము, నీవే వార్ధనవినువాం 
డవు, అనిపలికను, 89. ఆతండు గదిలో నిలిచి (ార్జించు చుండినపుడు -జీవ 
దూతలు'* బేవ్రుండు నీక యహొయాలను కొడుకు పుట్టు సువార్త నిచ్చచున్నాండు. 
ఆత౦డు "దేవునివాక్కు. ను స్థీరపణిచును. అధికారి మఆి పెద్దఅగును. వ్లంద్రియ 
న్మిగహుండును, స్మత్పవ ర్హకులలోచేరిన |వవక్కఅగును”.అనిపలికిరి, 4ఉ0,జ[కీయా 
“ఓ నా (ప్రభువా! నాశెట్లు కొడుకుగలుగును, మటీ నాకు మునలిత నమువచ్చి 
నది. మణి నాభార్యగొడ్డు రాలు అని సలుకంగా “ఇ్రటులే "దేవుండు తానుకోర 
నదిచేయును'అని దేవుండు చెప్పెను, 41. జ్మకియా “ఓచేవా! నాక్రొలుకు ఏదైన 
గుజుతునిము'అని పలికెను, దేవుండు నీకు గుర్తు “నీ్రమూండుదినములు సెల 
లుచేయట కప్ప (వజలతో మాట లాడ లేను - నీవు ఎక్కువగా న్మీపభువును స్గరిం 
పుము. రా తియుదయకాలములో 'బేవ్రుసపన్నితతను క్రొనియాడుము,” ఆనిపాకెలిను, | గూ 

వ్యా! 868 ; 41. జశ్రీయాప్రవ క బీబీమరియమ్స భ కీ మహీమలనుచూ చి 
అకాల ఫలములనొసంగు సర్వళ కృుడగు దేవుండు, వృద్దండెననాకు కొమారుని 
ఒసంగును అని భయభ కలలతో నచ్చటనే చైవాక్యములోనున్నట్లు (ప్రార్థిం 
చెను. జీవుడు ఆతని ప్రార్గనవిని దానిక ఫలితముగా, పవిత9మెన కొడుకు 
పుట్టును, ఆతని-ఫేరు యవ శ్య(యోహాను)ఐగును. ఆకొమారుండు దేవుని వాక్కు 

వలన తండి) లేకుండ నుట్టంబోవు బీబీ మరియమ్మకువూారు(డగు ఈసాపివ క్షను 
గూర్చి సాత్యమిచ్చి ఆతనిని నిజపఅచును, అతేండు కలము నకును మతమునకును 
'పెద్ద (అధికారి) అగును, ఆతడు ఇంది)యోములను జయించి స్రైలతో సంసా 

రము శోయండు. ఆతయి భయభక్తులుగల ప గవ క్కొయోగును. అని దేవదూతల 

మూలముగా జకి) యాకు "బెవులస సువార్హ్వనిచ్చెను, జ్యక్రీయ్మాప్రవక్షకు చాల 
ముసలితనము వచ్చియు డను, దానికితోడు ఆతని భార్య సంతానములతేని గొ 

డాలు, సంతానము గలుగుటకు ఏలులేకుంజెను. అందుకు జ క్రియా తన మన 

ఛాంతికింగాను దేవునితో విన్నవింపంగా ేవుండు సరషశక్రుడు తానుకోరనట్టు 

చేయును, అని బదులు వచ్చెను, దానికి దృపాంతము నిమ్మని జ(క్రీయా అడు 
93 8 
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గంగా శ నీభార్య గర్భము దాల్చినది అను డానికి గుర్తు నీవు మూండు దిన 
ములు సెంగలు చేయుట తప్ప ప్రజలల్ మాటలాడ'తేను. పూర్తి రి మూండు 
దినములు చేవునిధ్యానిం= వచు ఆతని ప పవిత)నామమును స్మరింపుము. అని "దేవుని 

సెలవాయెను, జీవుడు 'సెలవిచ్చినమే జకీయాకు యహో్య్ (యోహాను) అను 
కొడుకు వుల్టైను. + ఆయహ్యానబీ వను శీ స్తునుగూర్చి సాత్ష్యమిచ్చెను. 

42. వల్ _ఖాలతిల్ -మలా- -ఇకతుయామర్ - యము- ఇన్నల్లావాన్ స్త 
a క లాటీ 

ఫాకినతవొ-హరకి. వస్ తఫాకి "అలా-నిసాఇల్న్ -అలమిన్. 48, యోనుర్-య 

ముఖ్ -నుతీ-లిరబ్బికి-వస్-ుదీ-వర్-కఈ-మలర్- రాకిఈన్. 44. చోలికామిన్. 

అమ్-బాయిర్- కౌవి-నూక పాపోఇలై క-వమాకున్తలదై చై హిమా-ఇజ్ -యుర్-ఖూన 

అఖలామ-హుమ్ "అయ్యువాంమ్ “యక్ ఫులు-మర్ -యమ-వమా కథ _న్లాలజై -హొ 

మ్-బ్రన్ -యఖ్-లసీమూన్. 

42. "దేవదూతలు “ఓమర్యమా! దేవుండు నష ఎన్నుకొ నెను, మళీ నిన్ను 
పరిళుద్దు రాలిని గాం జేసి సెను. లోకనులోనున్న ప్రాలవైకి నిన్ను ఎన్ను కొనెను.48, 
ఓమర్యనూ ! నీవు దేవుని భయభ క్రులతో ప్రార్థిశ్రము. సిజ్తా చేయుము, మణి 
యు రుకూచేయువారితో రుకూచేయుము అని చెక్సిరి. 44 ఆవి అగో చరవిషయ 
ములలోని వార్తలు, వాసిని నీకుం చెలువుచుస్నాము. మలియ నీవు (ఓముహా 
మదు) మరస్థ్రమును పోషించు వారెవరు ఆని వారు కలములు వేయుననుడు వారి 
యుద్దలేకుంటివి. నుజీయుచారు వివాదములాడునవుడు నీవువారి యొద్దలేవంటివి, 

వ్యా! 42: 44, బ్ర మానుకుటుంబము విషయములో జ|క్రియా వేరువచ్చెను, 
కావున ఆయననుగూర్చి మునుపటి వాక్యములలో చెప్పంబడియును, ఇంక ఇ 
[నూను సంతతిగూర్చి చెప్పయడుచున్నది, ఇట మరియమునుగూగ్చి ఆమె భయ 
భక్తులున్కు పవితతయును దెలుపంబడినవి, ఆమెతో దేవదూతలు సంభాషిం 
చిరి. ఆమె చాల మహీమగలది, కాన్రన “దేవుండు ఆమెను తన సేవకురాలిసిగా 
నెన్నుకొ నెను. ఆమెకు ఆ కాలమందున్న లోకమందలి న్ర్రీలకంాటు చాలగారవ 
ముసం-గను, సీజ్బాఅనంగా సాహ్రాంగపడుట. రుకాఆనయగా ప్ఫాకనలో వంగుట. 

' మరయమును ఆమెతల్లి -జేవునిగుడి "సవకొఅకు అర్పించియుంజొను. దేవుని 
గుడికి సంబంధించిన ముతగురువులలో మరియమునకు ఎవరు పోషణక రలుగా 
నుండుట అను విషయములో వివాదము జరిగాను. అస్రుడు ఆకాలవు పద్దతినిబట్టి 
రేల ములు (చీటి) వేసిరి, జ క్రియా వేరువచ్చెను. ఆయన మరియమునకో పోషణ 
కర్తగా నియమనింపయబణాను, ఈవిషయయు హజత్ మ హమ్ముదుపునక్షకుంబెలి 
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యదు. ఆరబ్బులకుకూడ తెలియదు, ఆ విషయము సంభవించినవుడు హజల్ ర 

సూలువారు అచ్చట లేకుండిరి, చూడని వినన విషయము వాస్తవముగా టెలుపు 

టకు శక్యము గాదు. కావున వానిసి దేవుండు దెలువ్రుచున్నాండు అనె(గపి ంపంవగును, 

45. ఇజ్ -ఖాలాతిల్ -మలా-9 క తు-యా-మర్యము-ల్వన్న ల్లావా-యుబప్.. 

షరుకి-బికలి-.మ తిమ్-మిన్ -హు స్ "ముహు ల్ -మసీహు- ఈసబ్ను-మర్ -యమ-వజీ- 

హాన్" ఫిద్-దున్యా'వల్ -ఆఖిరతి-వ-మినల్-ముఖ-ర 9బీన్.46,.వ యు-కల్లి-మున్నా సె 

ఫీల్-మహ్టిగావ కహ్-లన్-వ-మినస్-సాలి-హీన్. 47- ఖాలత్ -రబ్బి-అన్నా యకూ 
pn.) 

ను-లవీ-వలదున్ “వలమ్-యమాసస్ నీ “బష రున్ -ఖా -కజాలి.కిల్లాహు.యాఖ్ యు 

ఖూమా-యషా ఉ-ఇ ఖహుఅ మన్ నృ౮ల్తిన్న మాగాయ ఖాలు -లహలూ- కున్ - ఇయ 

బాన్. 48. వయు-లల్లి-యుహుల్ *తాబ వల్-హిక్టుత-వత్ ల" రాత వన్-ఇస్టీల్, 
49. వర సూలన్-ఇ్రలా-బిసీ-ఇసా-ాల-ఆన్నీ -ఖద్-జీతుకుమ్-బి-ఆయతిమ్ 

మిర్ -రబ్బి-కుమ్-అన్నీ -అఖ్-లుఖూలకు క-మినల్ -తీని.క-మో-అతిత్ ర ఫ 

అన్ -ఫుఖ-ఫీహి-ఫ. యకూను-లై రమ్-బి-ఇజ్ నిల్లాహా-వన్రి-ఉెల్-అక్షహా-నల్ 

అజ్- రసా _ఉవ్-- ఇల్ -మాతౌ-బిఇన -నిల్లాహి-వ-డ- -నబ్బి-6 -ఉఊరుమ్-బిమూ" తౌఠు 

లూన-వ-మాతేద్ -దఖ-రూ న- ఫీ-బుయూ-తికుమ్ - న్న _ఫీ-జాలిక-ల-ఆయతల్-ల 

కమ్ -ఇన్ -కున్తుమ్ " మూమినిన్. 50. వ- _ముసద్ది-ఖ ల్ -లివూ-ైై.న'యదయ్యి- మి 

నత్ "తౌ రాతి-వలి- ఉహిల్ల- లరువ్-బఅ- జల్లజీ- “వా ర్రిమ-అ్నలైకుమ్ " వ-జీతు-కుమ్ - 

బి-జయతిమ్ -మి5్ "రట్బకుమ్ "ఫత ఖుల్హాహ-వ అక్- ఊ చి 1. అన్నట్లు యాంనాంా రబ్బీ- 

వరబ్బు- రుమ్-ఫల- “బుదూహు- పోజూ-నణ రొ శుమో-ముస న ఖీమ్. 

15. దేవదూతలు ఓ మర్యము! 'బేవుయ నీకు తనవాక్కు-సువార్త నిచ్చు 
చున్నాడు. దానిననుసరించి గలుగువానివేరు మర్యమయు రుషూరుండగు ఈసా 

మసీహ్, ఆతడు ఇపామునందును పరమునందును గెౌరవముగల యాతండు. 

మజణియు ేవుని వియులైన భక్తు లలో వేరినయాతందు. 46, మజియు ఆతండు 

ఉయ్య" లోనున్న పుడును చెద్దవా౭డాన వుడును (పజలతో మాటలాడును, మజీ 

యు ఆతడు నత్సవ రృకులలో సక లడైయుందాను అని చెప్పినపుడు 47, నీ 

నా ప్రభువా! నాశెట్లు నుత్రుడుగలుగును, ఏ ఏ వురుషవుయను నన్ను ఆతాకలేచే 
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అని మర్యకు పలిశెను. 'జేవుండు తానుకోరినది వుట్టించును. ఒకపనికోరి చానీని 

అగు మనివెప్పీనతోడ నే అదిఅగును అని బేవుండుపలికెను, 48. మజీయు 

'జేవు.డు అతనికి గంధమును తత్వజ్యానమును తౌ రాతును ఇస్టిలును నేర్పును, 

49. మణి యు ' ఇ(సాయీలియలకంగా (ప్రవక్కగా నియమించును. ఈసా “మో 

యొద్దకు నేను మోప్రభువునుండి సూచనలను బెచ్చితిని, "నేను మట్టితో పతుల 

రకూపముబేనీ అందు ఊందినచో అవి చెవునియాజ్ఞవలన పత్షులగును. మణి యు 

నేను పుట్టు గుడ్డని కుష్టురోగులను 'వాగుచేయుదును, మోయిండ్రలో మిరు తిను 

నదియును కూర్చి పెట్టున దియయను మికు. దెలువుదును. నిశ్చయముగా నిందు 

మోకునమ్మి కయున్న -వో సూ చనయున్న ది, 50. మజియు నాకు ఫపూర్వమువచ్చిన 

(గంథమగు తెరాతును సత్యపఅచుచున్నాను. మజీయు మోకు నివేధింపంబ 

డినకొన్ని వస్తువులను హలాల్ (ధర్జములైనవి)గా చేయుటకును వచ్చితిని. 
మళీ మో యొద్దకు "జేవుని సూచనలు దీసికొనివచ్చితిని, "కావున మారు దేవునికి 

భయపడుండు, మణి నాకు విగేయలుకండు, 51. | నిశ్చయముగా దేవుడు నాప 

భువును మో(ప్రభువును, కావున ఆతనినే పా్రర్థింపుయ. ఇదియే స్థీరమైననన్మా 

ర్షముగఅనిప లిశను, 

వ్యా! 45: 47. కత ఈ వాక్యములలో ఈసామసీవు(వను క్రీ న్తుునుగూర్చి 

వెప్పంబడుచున్నది. ఈసాకు "చేవుసివాక్కుు (కలిమతుబ్లాహి) అని చెప్పంబడినది, 

ఎందుకన ఆయన తండి లేకయే దేవుని వాక్ళ క్షివలనఫ్పుక్లైను. దేవదూతలు, వీవీ 
మర్యమునకు "జీవ్రనతరఫున ఆమెకువుతుంండు గలుగును. ఆయన సాధారణ మైన 

బిడ్డవ లె గాండు. ఆయన పొ త్రివిడ్డ గానున్న పుడు ఉయ్యాలలో నే (పజలలో సం 

భాపించును. ఫూర్తివయన్సు వచ్చినవుచుకూడ [పజలకుబోధించును. ఆయన 

ఉభయలోక్రములలేను గౌరవమువొందును. తండడి లేనిబిడ్డ అను నిందయుండం 

జాలదు. ఆతండు 'బేవునిసాన్నిద్యమువాందిన భక్తులలో చేరినయాతండగును, 

అని నువార్శనిచ్చిరి, ఆమె నావపెండ్రిశాలే దే. వవురుషుండును నన్ను తాంక 

లేజీ. ఎట్లు నాక్రవ్రుత్రుయగలుగుము. అని విన్న వించెను, దేవుడు సర్వశ కుండ, 

తానుకోరినట్లు తనవాక్కు. మహిమవలన వుట్టంచును. అందులకు సంచేవాము 

వలదు. ఆతండు సంకల్ప సిద్ధుయక దా! అని శాంతి ధ్రెరష్టమలు కలుగునట్లు చెప్పిరి. 

తరి : 50. మఆశీయు 'ేవుఎయస ఆతనికి తత్వజ్లాసములును తౌ రాతు 

ఇన్టిలు (గంథములును చేర్చును, ఆతనిని బ్ర సాయీలియులకు (ప్రవ క్ష గాశోయును, 

ఆకేండు (ప్రజలకు బోధించును. ఈసాప ప్రవక్త క్ దేవుండు -పెక్కుఅమానుషము 

(మోజిజా) లొనంగియుండాను. అవి "దేవుని సెఃవుసో మట్టితోపవత్యులుచేసి వానికి 

(పొాణము పోయుట, వుట్టుగ్రుడ్డివారిని వష్టరోగులనుబాగస చేయుట, మృతులను 

(బితికించుట, ఇంటిలోని మర్మములను దెలువుట మొదలగునవి. ఈసాపవక్క 
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“కాలమందు గొప్పగాప్పవెద్యులండిరి. వైద్యులు బాగుచేయ లేనిరోగసలను 
ఈసా(వవ క్ష దేవుని సెలవును చాగుశేయు వుండెను. అుందువే ఆకాలమునకు 
తగిన అమానుషములు -ఈసాప9వక్షకు చేవుయ ఒనంగను, ఆయన, తౌ రాతు 
(గ్రంథము దేవున్ని గ్రంథము, దాని ననుసరింపవలతెను. అన బోధించెను. ఆయనకో 
ఫూర్వము కొన్ని కఠినమైన నియమములుంజొను, యూదుల దుష్టత్వమువలన 
కొన్ని వసువులు ని"పే.ధి పంబడియుం డెను. ఆ నిమెధములు ఈసా లతొలగించను. 
"జీవుడు. సూచనలిచ్చి ప్రవక్త గాంజేనీ నన్నుపువెను, కావున ేవునికీ భయ 
పడి నన్ను ఆనునరింవు:డు. 51. చేవుండు నాకును బూకును (ప్రభువు, అఎదటు 
ఆతనిసువకు తే, ఆతనినే వూబజింపవలెను, ఇదియీ సనాగ్తర్షము. మోశము గలి 
గించునది. అనిబోధించెను, కావున ఏను క్రీన్సు దేవునికి (వయయండైన భక్రుండును 
(పవక్ష యును, కాన ఆయన ేవుండుగాని "జీవుని కుమారు(డుగాని ఛానేరయ, 

గ్, ఫలమ్మా- అహాస్ప- ఈసామిన్ - హుముల్ -పవ్ ర-ఖాలామన్ అన్ 
అావాట 

సారీ బ్రిలల్లాహా" ఖభాలల్ డా -వావా' 'రియ్య్యూన- సవొను-అన్-సారుల్లాహిఅమన్నా - 
బిల్లంహీ-వష్-హాద్ -బిఅన్నా-ము స్పీ నీమూూన్, రని, . రబ్బనా “ఆమన్నా-విమా-అన్- 
(= mn అటి ల్లా 

జల_-వత్ - తబఅ-్ర్- సూల-ఫ క్-తు బ్నా-మాఆష్ పాహీ-దీన్.ర4.వామకరూ. 

. వ_మకరలాను -వల్లావు- -మై రుల -మౌకిరీన్. 58, 5. ఇద -ఖాలల్లావు-యా-ఈసా- య 
== 

బ్రన్నీ-యముతవఫ్ 4 కావ -వ రాఫి-ఉక కలయా -వముతేః ప్యీరుక' మినల్ల-జీ న-కఫరూ- వజా 
ల బలాత్ 

ఏక 

ఇలుల్ల" జీనత్ "తబ పూక ఫౌఖల్లణేన_ క ఫరూ ఏలా-.చూమిల్ -ఖియా-మతి-న సుమ 

ఇలయ్య-మర్ -బిడ-వమ్-ఫలవో_ కుము- 2 నకుమ్- ఏ ఫమా-కున్తు మ్ -1 సహీ-లేఖ్-తే 

లిఫ్లూన్ . 56. ఫా-అమ్మల్ -ఎబీన-కఫరూ- ఫడ్"అబ్ బిజు" నుమ. లా జాబన్_పదీ- 

దన్ ఫిద్-దునార్టవ వల్ -ఆ౪ఆఖిరతి-వమా-_ లవుమ్-మిన్-నాసీరీన్. వరి, వ అమ్మి ల ల- 

బ్న- ఆమనూ- వ-అమి- -లుస్-సాలిహాతి తీ కయువఫ్- ఫహిమ్-ఉజ' రహమ్" వల్లావు 
OY =) 

లాయు హి హిబ్బుడ్- -జా లిమోాన్. లది. జాలికన నగూహు అలై క-మినల్- ఆయా తి. 
చా 

వద్ -బిక్-రిల్ 'వాశీమ. 

లవ, వీదప ఈసా ఇసెంియిీాలియుల తిరస్కారయును తెలిసికొని జీవుని 
మార్షమందు నాకు తోడుసడు వాళివరు? అని పలుకంగా హావారీలు(శిష్యులు) 
మేము చేవురికి తోడుపడువారము. దేవుని నమ్మితిమి. మేము వి భేయలమైతి 
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మని (ఓ ఈసా) నీవు మాకు సాక్షి గనుండుము. 58, ఓ మాప్రభువా! నీవు పం 

వీనదానిని విశ్వసీం చితిమి. మణీయు (పవక్కకు విథయులై తిమి. కావున విశ్వ 

నీంచిన సాశులలో మమ్ము వాసి కొనుము అనిపలిశిది, 4, మజీయు అవిళ్వా 

సులు కుట)లుచేసిరి, చేవుశు ఉపాయముచే సెను, -బేవుండు ఉపాయశాలులలో 

చుటి. 55. దేవుండు “ఓ ఈసా! నేను నిన్ను దీసీకొందును, మణీ నాయొద్దకు 

ఎత్తుకొందును. వుజీ అవి శ్వ్వౌసులనుండి నిన్ను పరిళుద్దుని గాం చేయుదును. 

(తవ్పింతును. నిన్ను అనునదిం చిన వారిని పునరుశ్హానదినమున ఆవిశ్వానులకు 

వి ంగానున్నట్లు చేయుదును, వీదప మోరందలు నొ యొద్దకు మరలి రావలసి 

యున్నది. మారు కలహించుచున్న విషయమును గూర్చి తీర్పువేయుదును, 

కర. ఆవిశ్వాసు లై నవారిని ఇవామునందును పరమునందును కఠినముగా శిశ్ష్నీం 

తును. మటీ యు వారికి నెవరును సహాయులులేరు. రీకి, మజీయు విశ్వసించి 

సత్కొార్యుములు చేసినవారికి వారిఫలితము పూర్తిగా "దేవుడు ఇచ్చును మణి 

"దేవుండు దుర్మార్టులను (పేమింపండు అలిపలి కెను, 58. ఫీముపామ్మదు! మేము 

నీకు వినిపించు యరా విషయము సూచనలు గలదియును, స్థిరమైన బోధనగల 

. దియును (అగును). 

వ్యా! 52, ఈసాపవక్ష్మ ఇసాాలీయు (యూదు లకు బోధించెను. 

కాని వారువిరోధువై తిరక్కరింపసాగిరి ఆయనవారి తిరస్కారము తెలిసికొని 

సాకు మతపచారములో తోడుపడి చేవుని పీతిపడ యు వారెవరుగలరు? అని 

అడుగగా వారిశిష్యులు కొందు మేమమోమత (ప్రచారములో తోడుపడి దేవు 

నికి సహాయులగు దుమ ఆని పలికిరి. హవారీ అనంగా నహాయు(డు, నీవు మా 

విశ్వాసమునకు సాక్షి నుండుము, అని 58, ఆయన శిష్యులు, (సహాయులు) "చెవు 

నైసన్ని ధిని ఓమాా ప్రభువా! నీవు -ఈసాపివ క్షకు నొసంగిన (గంథమునునమ్మి 

ఆ(పవక్షకు విభేయులమైతిమి. నీవుమమ్మా సాక్షులలోను విశ్వాసులలోను 

(వాసీ కొనుము. అనివేడుకొనుచున్నారు. లక. అవిశ్వానులగు యూదులు ఈసా 

(పవ క్షనుగూర్న్చి ఆశాలను రాజునొద్ద ఈసా తొ రాతుగంథమును వ్యతి రకము 

చేయుచు మతమును పొాసవేయు చున్నాడు అనిచెప్పి కట్రలుసలివిరి, ఆరాజు 

ఈస్యాపవక్తను పట్టుకొనిగంయ ళిశ్షి తునని యు త రువుచగెను. అట్టు విశ్వా 

సులు కు[టలుసలువు చుండిరి, కానిదేవుయు ఈసాప్రవ కృనుర క్షించి శ్ర తువులపతి 

లోచిక్క_కండ నుపొయమువేసి వారికు[టలను వృథాచేసెను. కావున చేవునియు 

పాయముకం క మించిన యుపాయములేదు. డానికి మించిపోవువారు ఎవరును 

లేరు, 55. ఆగాజు -ఈసానుపట్టి నీల వవై నెక్కించి క రినమైన శిక్షపిధింపవలె 

నని యు త్తరువుచేసెను. కాని జేవు:డు ఈస్మాపవక్తను తేన సర్వశ క్రిత సజీవి 

గానే ఆకాశమునై కెత్తుకొని, అపవి[త్రులగు దుమ్టలనుండి ఆతనిని పరిళుద్భుగా 
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జేసి తనయొద్దవందీసీకొ నెను, అట్లు దుమ్హులకుట వృథాబో యును, ఈస్యాపవ _ 
కను నమ్మి ఆతని ఆనుసరించిన స్మసానీలను ముసల్నానులను , జేన్చండు యూదు 
లవై అధికారిగా పుసరుత్రాన దినమువలికు నయును. తీర్పు దిననునో అన్ని కల 
హాములంగూర్చి తీర్పులగును, (పవక్షలను తిరస్కరించి దుర్మార్షమునందుపడి 
పాపకార్యములు చేసినవారికి కఠిమైనశిశ్ష' విధింపయియను. ఇహమునందును. 
పరమునందును, కఠిన శిక్షలకు వా తంలగుదురు, అక్రదుష్టులక్రు "దేవుని శితనుండి 
రక్షించు సహాయలు ఎవరునులేరు, (ప్రవక్త లనునమ్మి విశ్వసించి నత్కార్య్యము 
లునేసీ భక్కులగు విశ్వాసులు తమ పుణ్యముల ఫలితము కొఆఅంత బచేవండ ఫూ 
ర్హిగపొందుదురు. పాపములువేయు దు ర్యార్షులును, అన్నాయస్థులును జేవునికీ 
(ప్రయులుగారు. అట్రవారిని చవుయు (పేమింపయు. కానునచేవుని పీగికోరువారు 
విశ్వనీంచి సత్కార్యములు చేయవలను. 58. ఇట్లు తేలివిన ఈస్మాపవక విష 
యము వినువారికి సూచనలును స్థీరమైెనబోధయునున్నది, బ్రందుహాజత్మువా 
మీదు (పవక్తఅనసి తెలియనగును ఎట్లన వారు ఈసా[పవక్క విషయము వాస్త 
వము దెలుపుచున్నారు, . 

పాచ్చరిక:-హా(జత్ ముహమ్మదు రనూలువారు ఇట్లుప బేశించియు 
న్నారుః- తుదిదినముఖియా మత్ )నమోవించునపు డు అధర్మములు చెలెకేంగును, 
లోకములో అవిళశ్వౌనమును దుర్మార్షమును వై శాచమును(మైతనత్ ) ప్రబలును, 
అవుడు సర్వశక్తుండగు "దెవుండు ఈసాపవక్తను ఆకాశమునుండి భూమికై కీ 
పంపును, ఈసాపవక్కవచ్చి దష్జాలలఅను దుష్టునివధించును. ఆదుష్టునకు అను 
చరు'లైస యూదులందటీసి వధించును, జఒక్కయూదుండు కూడ తన వాణము 
కాసాడుకొనజాలండు. చెటు రాళ్టుకూడ మా వెనుక యూదుండు దాంగుకొని 

యున్నాండ అని శబ్దముతో పలుకును, మణ్ య ఈసాప వక్ష సిలువ (నలేబు) 
ను పగలంగొట్టును. (కై స్తవులతప్పువిశ్వాసములను నవరించును. మతి ఇస్టామ్ 
మత పచారము చేసి దానిని లోకమంతను వ్యాపీంప౭జే యును, అవుడు అన్ని మత 

వి నాదములుపోయి ఒక్కొ ఇసొమ్ మతము సరయుగానిలుచును, 

59, ఇన్న-మసేల- ఈసా-ప్తన్దల్లాహి-కమసలి-అదమ-ఖ ల ఖవూ-మిన్ _తు 

రాబిన్, “సమ్మ-ఖాల-లహూ కన్-ఫయాకాన్ . 60, అల్, వాఖ్ఖమెర్ "రబ్బిక- 

ఫలా-తకుమ్-మినల్ - ముమ్-తరీన్ , 61. ఇమన్, “పశజ్టక-ఫీసి-.మిమ్-బఆంన-మాజా 

అక-మినల్ -ఇల్మి-ఫఖుర్ _తాఆలొ-న ద్ “ఉ-అన్నాఅనా-వఅన్నాఅపమ్ావనిసా- 

ఆసా-వని సౌ-అకుమ్ -వ-అన్ -ఫు సనా-వ-అస్ఫుసళుమ్ -సు మ్ము=-నజ్-తహిల్-ఫన 
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జ్-ఆల్లరోన-కల్లాహిఅలల్ కాజిబీన్. 62. ఇన్న-హేజా-. లవహు-వల్ -ఖస = 

నుల్ - పాఖ్-ఖు-నమౌా మున్ ఇలాహిన్-
ఇల్- లల్లావు-వ-జి న్నల్ల లాహా-లఫువన్ - 

కా 1 -హాకీమ్. 68. ఫ-ల్రన్ -తవల్ -ఫౌ-ఫ-ఇన్నల్లావా -అలీముమ్ - బిల్ 

ఫ్-సిదీన్. 

రీ4, నిశ్చయముగా ఈసా పోలిక విషయము కదమువల నున్నది, "దే 

వుండు ఆదమును మట్టితో. జేసిన పిదప ఆతనిని ((పొణివి)ి అగుమని చెప్పంగా 

ఆయన ఆయెను, 60. రది సప్రభుపునుంట్ వచ్చిన సత్యము, కావున నీవు సందే 

పాంచువారిలో చేరకుము, 61, నీకు వాస్తవమైన విషయము తెలినీన తరువాతే 

దానిగూర్చి నీతో ఎవరు వివాదములాడుదురో వారితో రండు ) మూరమా 

రులను, మోకునూరులను, మాను (్ర్రీలను, మీ(స్ర్రీలను, వవూయాత్మలను మా 

యాత్మలను విలిచికొని మన మందణము మొల చెట్టుదుము, మలి అబన్థవాదు 

లె "దేవుని శౌపము గలుగు గాక అనె దెప్పికొందము అని చెప్పుము, 62, సిక 

యముగా ఈ వి షయము సత్యమైనది. "దేవుండు తప్పు వేజు పూజ్యుండు లేయి. 

మఆీ యు. నిశ్చయము గా "దేవుండే సర్వశ క్తోంశడును సర్వజ్ఞాండును. 62, విదప వారు 

ఒప్పుకొనక తిరిగిపోయిన చో ఉప దివములు చేయువారీని దేపులే ఎబుంగున్ను 

వ్యా॥ 59, ఈసాపవర్త తండి "లేకుండ వుట్టినందున యూదులు నింద 

మోపిరి, 9) సృవులు ఆతనిని 'దేవునికువూరుండని విశ్వసింపసాగిరి. ఇందు దానం 

' గవార్చి చెప్పబడుచున్నది. ఈసా జవ్ముము ఆదము పుట్టుకను వోలియున్నది. 

ఆదము తలి ల్లి తండులు లేకుండ మట్టితో సృవ్నింపంబ డెను. ఈసా(పవ క్త కరు తల్లి 

మూలమున జన్మము లభించినది, శావున జేవునిశ కీ కికి మించినది ఎద్దియునులేదు, 

యూదులు నిందింప లేరు. _కె)_స్తవులు ఈసా (వవక్తవ తంద్రిలేనందుస, ఆయన 

"దేవుని వవూరుండని చెప్పంగూడదు. ఎందుకన ఆదము తల్సిదం(డులు లేకుండపు క్రైను, 

కావున ఆయనకూడ "దేవుని కుమారులను అని చెప్పవచ్చును గదా | అట్టు ఎవ 

రును చెప్పుటలేదు. 60, కావున ఈసా ప్రవ _క్షనుహార్సి "దివుండు తెలిపిన విష 
యము సత్యే మైనది. అదు వలాటి సంచెహము పడవలదు అని పౌాచ్చరింపంబడి 

యను. 61, నజాను (శ్రే స్రవులు ఈసా (ప్రవ క్తనుగూర్చి వెైవాక్యములను విని 

సత్యము ఒప్పుకొ నకెపోయిరి. వివాదము తెగిపోవుటకుంగాను అట్లు వారు ఆంగీ 

కరింపక వాదులాడుచునేయున్నవో శపథము (ముచాహాలా) చేయుటకు లు 

వుము అని వై గంబరులవారిక్ దేవుండు సెలవిచ్చెను. ముబాలా అనగా 

ఉభాయపక్షముల వారును తవు తము కుమారులను గ్ర్రైలను ఒక చోటచేర్చి ఎవ 

రు అబద్ధము పలుకుచున్నారో వారు దేవుని శాషమునకు పాత్రులై నశింతురు 
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గాత అని భయభక్తులతో "దేవుని జేడుకొనుట, అకంవేయుటకు ప్రై గంబరుల 
వారు తేమ జనులతో సద్దుల్రై నాను డే) వలను వీలిచిం, కాని వారు 

ఆలోచించి (ప్రవక్షలో అకు 3 జేసిన మావంశము సశింమును అని ఖితిల్లి మేము 

ముచావాలా చేయము, సంవత్సం మునకు కొంత ధనము పన్నుగా చెళింతుము 

అని ఒప్పుకొనపోయిరీ- 62. వను క్రీస్తు నుగు"ర్పి "బీవుండు చప్పి నవిషయము సరి 
మైనది -ఈసెా దేవుండు గాని "దేవ్రవినమారుండు గాని కా"నేరండు. అట్లా: తప్పు 

"వేలు "దేవుంనను, వూ కండను 'లేండు. దేవుండు అద్వితీయుండు, ఆతండు సర్వ 

శక్రుండు, “తని శ క్రికి మించినది ఎద్దియునులీదు. త్రండు సర్వజ్ఞండు, ఎద్ది ఎట్లు 

పోయుట యుచి నితమో ఆతెనకిం -దెలియును. 63, (పష ములను చూ"చియు 

సత్యము ఒప్పుకొసక శపథము చేయుటకు రాక తిరస్కగంచిమరలిపోయిన-వో 
వారు ఉపద్రవములు బయువారగుదురు, సత్యము తెలిసికొనవలెను అని వారి ఇష్ట 

ముకాదు. కావున అట్రిదుష్టులను డేవుతుఎటుంగును, పారిఃతగిన శిక్షవిథిం చును, 

64. సల్... చుర అనౌలల్ తావి.తల లై-బ్రలా-కలి. -మతిన్-నవా - రుమ్ - 

వాయన 
జ్ ల 

టై ననా-వ-టై నాకుమ్ 'అల్లా-నఅబుద- ఇల్ "లల్లావా -వలాష్ 5౮ రిక-బిహీ - పై అస్ 
నానాటి జా చి అలలా వి 

వలాయల్-త ఖిజ-బఅ-జు నొ" బఅాెజన్ ౨ర్బా-బ మ్-మిన్దూ-ని ల్లాపా- ఫాఖన్ 

తవల్ అౌ-ఫఖూ- 'లుప.-హదూ- బ్ర్- అన్నా-ముసీ మూన్ , 65. యా-అహ్ా:ల్ -శితా 
రాం 

బి-లిమ-తు-పోజ్... “పానీ -ఇబా,హీమా- -వమా ఉన్-బిసతిత్ -ట "రాతు- వల్ 
తి ద్ర 

ల్లన్ -జీలు "ఇల్లా" మిమ్ " బల్ 5-దిహీ- అఫలా' త? ాఖిలూని. 65, హో అన్తుమ్-సో-ఈ 
న్ 0p 

లా-ఇ-హోాజజ్ -కుమ్-వీమా-! లకమ్-బిహీ 9 ఇల్మున్ -వల్లాహు-యజూలము- వ- ఆ 

నుమ్-లాతల్-లమూన్-, 67, మాశకాన-ల్రిబొ--హీము-యహూ-దియ్యకా-వలా 
లీ 

ఆం 
| నషా రా న్యున్ -వలాకిన్.. వానాహానీ ఫను. ము సమన "వమౌా-కొాస-మినల్ “ము. 

pena. | 
rn pape) 

దిక్లీన్. 68. ఇన్న-జొలన్నాసి టబ బా సంమా-లల్ల జీను -తబ- ఊవ్ళు.వ-వ+శీజని 
అవాలని లీ 

నా బియ్యు. వల్ల జీన-ఆమ సూ. వల్లాహాు-; నలియ్యులి -మూమినీ[ . 

64. గ్గ (గ్రంథములు గలవారలా రా మూ యొగ్డను మా యొస్పను సమతను 
గా నున్న ధర్మమునకు గండు, (౫ ఏదన) మనము "రవుని సీ ఏ న్టూజీంచవశ.... 

మణీయు ఆతేనికి సాటి కల్పింపరాదు, వశీయు దేనని వదలి ఎవరును ఇత 
రులను (వభువులుం చేసికొనిధసాడదు ఆని ట(ప్రవ్ట్ గి! పలుకుము, వీవప వారు 
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సమ్ముతింపక తిరిగి పోయినచో మేము దేవునికి విభేయులమైలిమని మిరు 
సాషములుగ నుండుండు అనివారితో పలుకుము. 65. ఓ (గంథముగ లవాగలా రా! 
మీరశెందులకు ఇ(బౌాహీము విషయమై వాదులాడుచున్నారు. మతి తొరాత్లు 
ఇస్టీలు [గ్రంథములు ఆతని తరువాత నే యొనంగంబడిన వి, మోగది గఫహింప 

శమ? 66, సరే ! మారు మాకు కొంత బెలినియున్న విషయమునుగూర్చవాదు 
లాడితికి, లక మిీశేమియును డెలియని విషయమునుగూర్చి యొందులక 
మీరు వాదులాడుచున్నారు ? అది దేవునికి చెలియును. మతి మాకు "డెలి 
యదు, 67, ఇబాహీము, యవూదీగగాని నసానీ గా గాని 'లేకం'డోను, 'గాని 
హానీ గాను. విభేయుయగా నుండెను. మలి ముప్షీకులల్” షన యా గేయగంను 

కాడు. 68. ఇ(చ్రాహీ ము నకు శౌరినవారు ఆతని ననుసరిం చినవారును ఈ(పవ డి 
యున్ఫువిశ (సీం చినవారును. మజియచేవు(డువిశా ఏనులకునహా యయ (ర తకుడు), 

వ్యా! 64. ఇ్రంతవలుకు ఏనుస్తునుగూర్చి నిజమైని విషయములను జా 
ధించి తిరస్కూరించినవారి వివాదము తీరిపోవునట్టు ముబాహాలా ((ప్రమాణము) 
చేయుటకు రమ్మని సెలవ యెస్ట, అందులకు ఇక) సృవులు సిస్టము 27% వోయి. 
వారి లోపము వెలడియాయెను. బ్ర వూర్వమునుండి అందణు (ప్రవ సలు ఖో 
ధించుచు వచ్చిన దేవుని యేకత్వధర్భము నకు రండుఅని యూదులకును శన 
వులకును చెప్పంబడుచున్నది, యూదులకు తౌ రాతు గ్రంథము శ్ సృన్ట్రణకు 
ఇస్టిల్యుగంథము వారి వారి (పవక్తలమూలమున లభించియుం డెను. ఆ (గ్రంథ 
ములలోకూడ దేవుడు ఒక్కడే, ఆతనికి సాటి ఎవరునులేరు. ఆతని వదలి ఇ్ల 
తర 'దైవములను ఫూజింపరాదు ఆను ధర్మము కలదు. ఖురానె సరీవ్రతోను ఆ 
ధర్మ మేగలదు. కావున ఆందణీ యొద్ద సమమైన ధర్మమగు "దేనని యేగత్వము 
(తౌహీదు) ను అనుసరించి బేవుని పూజింపవలెను. ఆతనికి సాటిగా -నెడది 
కల్పింపరాదు. [పవ కలను మతగురువులు మొదలగువారిని "దేన్సనికి నమా నును 
గా చేయహడదు అని చెప్పంగా యూదులు + నవులు అట్టుసమ్మి త సకతము 
తప్పు విశ్వాసములో నే పడినచో గోకి ముసల్నానులారా ! చేయు “దేవుని బిజీ 

యులమైళిమి, దీనికి మారు సాకులుగ నుండుండు” అని పలుకంయనిదేవ్రనిసబ 
య్యను.65.వజత్ క బాహీమును యూదులును కై సృవులునుమునుల్మొానులు 
నుసమము గా గార వింతురు, ఆయ నను వెద్దగాతలంతు రు.-కని యూదులు, ఆశని: 

యూదుండని వై) స్తవులు ఆయన తమ మతస్థడని సలుకుగముసనాటనులథో 
రం. ఖ్. రం నవారు యూదులు, ఇస్టిలుగు శని 

తరువాత వచ్చినవి. కావున ఆయన ఎట్ లును ఇరాహిముప్రవకృకు దుండుగాని "లేళ్ల కేఏ స్తవుండు 
యా 

oe 
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గలదు. 66. ఈసా (పవ క్రనుగూర్చి కొ "ంతవలికు మోకు చెలిసీ పొదులాడిత్రిరి, 
కాని ఇ్రచాహీమయు (ప్రవక్త విషయము మాకేమియును తెలియౌజే ! ఆయనను 
గూర్చి ఎందులకు మారు వాదులాడుదురు ? తెలియని విషయమునుగూర. వాదులాడుట మో అవివేకముగదా ! సర్వము 'జేవునికిం బెలియును, మాక శల 
యదు కావున 'దెవ్రండు వ్నాజత్ ముపామ్మదువారికి పంపు సంేశము (వహీ) 
ను మారు అనునరింపవ తెను అని ఇందు యూదులను చె_)_స్తపులకును మంద 
లింపు గలదు. 67, 68, ఇ[బాహీము యవాూదీ(యూదుండు) గా కాని నానీ 
(క)_సవుడుగా కాని లేవండాను. ఆయన వానీఫు గనుండాను. వానీఫు అనగా 
తప్పు[లోవలను విడనాడి ఒక్క. సన్న్మార్హ్షమందు వోవువాండు. జీవుని యాజ్ఞ 
లకు విగయు(డు (ముస్టీమ) అయి ముషివల నంభుముతో చేరిన యాతండు 
గా లేకుండెను, మ్నుపికు అనగా చేనునికి సాటి కల్పించి "పెక్కు చైవములను 
ఆ గాధించువాండు. ఇబాాహీము ప్రవక్తను 'పెద్దగాం దలచువారు ఆయ 
నను అను సింపవ లెను, ఎవరు అయన మార్షమందు పోన్సదురో వారు ఆయ 
నకు వగినవారు. అద్దవారు ఎవరనంగా ఆయన శాలమందు ఆతని విశ్వసించి ఆ 
తని మార్షమును అనుసగించినవారును ఈ(పవ_క్షయగు వాజత్ ముహామ్మదువా 
రును, వారి ననునరించిన మునల్మానులును. "దేవుండు ముసల్మానులకు తోడు 
పడువాండును రత్నకుండును, వారికి సన్మార్షమ చూవీ నారి సర్వశార్యములను 
సవరించి ఉభోయలోకములందు విజయమును మోత్తమును ఒనంగును, 

69.వద్దత్ -తౌ-ఇ ఫతుమ్ మిన్ ఆఫ్లాల్-క తాబి-లౌ.యుజీల్లు-సవమ్-వమా 
యుజిల్లూ న-ఇల్లా-అన్ ఫుసహుమ్ వమా-యమ్-దరూక్. 70 -ప్రతాక్.8ితా 
బి-లిమ-తక్ -ఫ్రరూన-వి ఆయ్రా-తిల్లాహా-వఅన్ తుమ్-తపమ్-వాదూన్. 71. యా” 

అహ్హల్ -క తాబి-లిమ-తల్ -బి సూనల్-పాఖ్ఖ-బిల్-చాలీలి- వతక్- తుమూన 
ల లాటి న్ 

ల్ -పాఖ్ఖ-వఅకాతుమూ-తలీలమూకా,. b 

69. (గంథము గలవాగిలో కొందు మిమ్ము సన్మార్షయనుండి తొలగిం 
చుటకు ఇస్టపడుదురు. మణి వారు తమ్ము తామే దు ర్యాక్షములోపడ వే సీకొను 
చున్నారు. మణీ వారు (దానిని) |గహొంపరు. 70. ఓ (గంథముగలవారలా రా! 
మోరు తెలిసి యు ఎందులకు చేవుని సూచనలను తిరస్క-రిం చుచున్నారు ? 71, 
ఓ |గంథముగలవారలా రా ! ఎందులకు మరు సత్యములో అసత్యము. కలుపు 
చున్నారు ” మతి మోరు తెలినీయు సత్యమును ఏల దాంచచున్నారు ? 

వ్యా! 69. యూదులు ముసల్మానులకు సం జ్రీహములు గలిగింది చిక్కు. 
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విధముల క్మటలు నలివీ ఇస్లామ్. మార్షమునుండి వారిని ల్ లలించి వారిని 

దుర్శార్లమలో పడ వేయవలెనని కోరుచున్నారు. ఇట్టు నయుటవలన మున 

లాానులు సస్మార్టయు బిడువరు, కాని యూదులు బ్యేషముత” ఇసామ్ను 

అవలంబింపక దు ర్ళార్టులగునున్నారు. కాని వాదు విషయము (గ్రహింపరు. 

. 69, ఓ యూదులారా ! మారు ఇతరులను దుర్మార్గులు? జేయవళలెనని ఎం 
దులక యత్నింతురు P మాకు తొ రాతుగంథము "తెలియును, అందరాంబొ వు 

ఆఖరు (పవ్యక్ట కనుగూర్చి ప్రికటనలును చెవుని సూచనలును గలవు. ఎని తిర 
శారించి ఎందులప అవిశ్వానులగుదురు. ఖురాను (గంథమును, ఆఖరు ప్రక 

కగు ముహమ్మదును విశ్వసించి దాని ఫలితము పొందుండు అని ఇదు "నె 

చ్చరిక గలదు. 71, యూదులు తమ ఇష్ట పకారయు గా మత ధర్మము లని చాచి 

వాసికి తపస్సు అర్థములు కల్పించి, నత్యమగు ధర్మముల గో అసత్యము కలుసుచుం 

డిరి, అటులే మహమ్ముదురసూలు ఏ వారినిగూర్చియున్న వాక్యమలను తొలు 

మూరుచేక వానిని (పజలకు తెబపక దాంచి నె వెట్టుచుండిరి, అటు సయవలదు 

ని ఇందు వారికి వె పాచ్చరిక కలదు, 

72, వఖా లలో తొబ్ప ఫతుమ్-మి౯ా-అవొాలిల్ -క తాబిఆమి నూ బీల్లజీ hE 
ర లబ 2 

బలా అలల్ల జీన-ఆమనూ" వే -హల౯ా-నహోరి-వక్-ఫురూ. ఆభ రవూ "ల అల్లహుటు 

యర్ -బిఊ౯, 78. వలా- తూమి నూ-ఇల్లా-లిమ౯- కబిఆ- “దీనకమ్.ఖుల్' “9 
న్నల్ -ము దాహుదల్లాహి-ఆ౯యాతా-అపాదుకూ -మిన్ల-మా- ఉతీతున్. 
జా-యప*ేజూపమ్-ఇనంల్చి. పమ్-ఖల్- ఇన్నల్ _ ఫన్ లుబి- “యాపీల్లాపి గ 

Dea యూలీహీ-యకొాయషాడ- వల్లావు-వానీ. ఉక. "అలీమ్.74 యఖ్- తస్సు-బింహూ- 
మతిహీ-మకాాయహాటి- వల్గామవు- జుల్ -ఫజ్.లిల్ ఆ అజీమ్. 

72. మ౭కియు గగింథము గలవారిలో కొంది ) ముసల్మానులకు గనం 
గంబడిన దానిని దినారంభములో మారు విశ్వనీంచి దినాంతమున లతిరన్మ[) 
పుండు. అటులై నవారు మరలుదుశేమో అని పలికిరి. 70. మణి సుమత మును 
అనుసరించి నవారినితప్ప ఇతరులను నమ్మకుండుఅని వారుపలికిగి, నిశ్చయముగా 
దేవుండు చూపు మార్ద మే సన్నారము, మోకు నొస ౦గబిడినగ్టా బ్రతరులకునొ” 

అనుగ్రహిం చువాంశునుం సర్వజ్ఞు( డను 74, క్యు తాను ల్రషపడినవారికి 
ళు 
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అనుగ హాముప్త ల్యే కిం చును, మజణియు చేను'డు గప్పఅనుగ )హాముగలవాండు. 

వ్యా! 72. ఈవాక్యములలో యూదులు చేయు కుట లు వివరింపంబిడు 

చున్నవి. వాని లెలిసికొని మనల్మానులు మోసపోకుండుటకై హెచ్చరిక చేయం 

బడుచున్నది. కొందలు యూదులు తమవారిలోని కొందజితో మీరు (పొద్దు 

న ఇ సామ్? చేరి ఆదినమంబే సాయంశాలము ఇస్లామ్ ను వదలి పెట్టుండు. 

ఇదిచూచి బలహీనువైన ముసల్మానలకు నందేపహాము గలుగును, వదో కారణ 
మువలన తెలివిగల యూదులు స్వీకరించిన మతమునువదలినారు అనిళు సల్మా 
నులు తేమ మతమును విడుతుంమో ! అనిపలుకుచు కు[టలుసలిపిరి, కానివారి 

కుటలకు మునల్మాను భక్తులు -మోసపో లేదు. యూదులు తమజనులలో 

వామ మోమతేస్టులను తప్ప ఇగోరులను (అనంగా మునలాగనులను) నమ్మూకుండు 

అని దుర్చోధచేసీ కుట్రలు సలుపుచుండిరి, ఎవరు ఎట్టి కుట్రలు చనినను ఫల 

ములేదు. చేవుండు చూపుమార్షమే సన్మార్షము. కానన శ్రీ యూదులారా | 
మోకు "దేశున్నిగంభము లభించినట్లు బ్రతరులకు లభింపకూడ దా? వారు (గ్రంథము 

పొంది మాత్" మతవవాదము చేయుదురని, అఫ్లు కుటలు సలుపుచు మునల్యా 
నులను తప్పు.తా వలలో పడ వేయుటకు యత్నించుచున్నారా? అట్టుచేనీయు 
ఫలములేదు. చేవుడు తాను కోరినవారికి (పవ కృపదవినొనంగి సన్న్ధార్షము 
చూపును. స మము ౧౩ త్రని చేతిలో నున్నది. ఆతని అన్ముగహమునకు అడ్డుపడు 

వారు ఎవరును లేరు. ఎవరు ఎచబ్బానికి యోగ్య్యులో "బేవుని! శలియున తన 

విశాలమైన అనుగ)హాముచే యూదులు కానివారికి ప పోవ క్ష్మపదవి మొదలగు 
అనుగ ) హాము లొసంగును. 

అజంతా 

75. వామిన్-అవా-లిల్ -కితొబి మన్ -ఇన్-తొమన్- పు-బిఖిన్తారిన్ “యు” 

వద్దిహీ-ఇై క-వమిన్-హుమ్- -మన్ -ఇన్ -తామన్ హు-బెది-నా రిన్-లాయు- “అద్ది 

ఫ్ ఇత క -ఇల్లా-మాదున్తుఅనై ౮ షీ = ఖొయిమన్ నాలిక - బీ - అన్న-వుమ్ ఖం 
ల! అవాలని 

లూ” 3నలఅలైనా-ఫిల్, ఉమ్మ్మి-యాన-నబీ-లున్ "వ - యఖూలూన -అలల్లా- 

వాతను ఆతా మ అవీ ట్రా దా 

పిల్ -కణం వంపుుమ్-చలఅ-లమూస్ . 

జజ టె జాలీ లీ అలాటి 

VO, బలా EE బొ ఫా-బి అహి. పహా-వ త్తఖా -భ-ల్రన్న -ల౫హా-యు - షూ 

బ్బుల్ -యు త్ర -ఖీన్. 77, ఇన్నల జీన-య ప్త 'రూన- బిల ప్టీలాపీ-వ- ఐ-మాని- 
అనా a జ. ఎ గొ 

హి క్-నమనన్-ఖలీ లన్ -ఉలా- ఇక-లా-ఖలాఖ-లహుుమ్-ఫీల్- ఆఖ-రతి- వలా- 

యుకిము-వఖ ముబ్దాహు-వలా-యిన్ -బురు-ఇ లై "'హిమ్-యామల్ -శియా- మ 
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తి-వ లా-యుజక్కీ--హీ వ-వలహుమాఆజా-బున్ అ లీన్. 

75. (గంథ యు గలవారిలో కొందు నీవు వారియొడ్డ ఒక రాశి ధనము 

అమానతుగా వెట్టినవో వారు దానిని తిరిగి యిచ్చి వేయుదురు. వాతీయు . 

వారిలో కొందలు" నీవు ఒక్క. దీనారము వారియొద్ద అమానతుగా నుంచినచో 

నీను వారి తేలైు నెక్కి నిలుచునంతవజకు దానిని చిరిగి యిచ్చి వేయరు. ఆది 

ఎందుకనగా వారు “ఉమ్మిలో (అరబ్బుల విషయము మాె వలాటి దో 

షములేదు అని పలికిరి, మటేయు వీరు తెలిసీయు "బేవునివై అబద్ధములుమోను 
చున్నారు. 76. ఎందులకు దోషముకాదు |! ఎవరు తమ ఖరారును పూ ర్తి జేసీ 

దేవునికి భయప డుదురో అద్ది భక్తులను చేనుంతు సమించును. 77. ఎవరు 

తౌము దేవుని తోంజేసీన ఖరారునకును తము (పమాణములకును బదులుగ కొంత 

ధనము సుచ్చుకొనునున్నారో అట్టివారికి పరలోకమం చెట్టి భాగ్యములేదు. 
మలి "దేవుండు వారితో మాటలాడండు. మటీయు తీర్పుదినమున వారి తట్టు 
చూడండు. మణీ వారిని పరిశుద్ధులు గాం జేయండు. మలయ వారికి చుఖుకర 

మైన భాధ యున్నది, 

వొన్టి! 75, బ్రింతవణుకు యూదులు మతవిషయములో చేయు చున్న కు 
(టలు (దోవాములు చెప్ప(బడియి. బ్రో వారు ధనము ఖరారులవిషయమున 

చేయు నమ్మిక ద్రోహము చెవ్పంబడు చున్నది. యూదులలో కొందణజు భకులు 

గలరు, వారు బాప నమ్మకము గలవారు, వారియొద్ద ఒక బంగారు రాశి అహా 

నతుగానుందినను భయముశేదు. వారు దానిలో వలాటి దో)హము చేయక 
ధనసా(మి అడీగినవుడు అప్పుగింతురు. అటివారు ఇస్లామ్లో చేరి. వారు అబ్బు 

' ల్లాబిన్ సలామ్ మొదలగు వారు, ఆ యూదులలో కొందజు నమ్మక ద్రోహులు 
గలరు. ఒక్క_ దీనారము అమానతుగా నుంచినను, వారు నులభముగా తిరిగి 
యియ్యరు. వారి వెంటంబడి వీడించునంతేవటుకును లేక నాస్థయస్థ్టానములకు 

పోయి వ్యాజ్యములా డునంతవణకును అప్ప గింపరు. ఇట్టి దుర్దుణము వారిలోకలు 

గుటకు కారణము గలదు. వారు “మేము చేవ్రనికిని) యులము, మామతములోే 
చేరనివారగు ఆమ్మో (అరబ్బుల) సొమ్ము మేము దోంచుకొన్న మారు పో 

షములేదు, అది ధగ్గమే అగును” అని చేవునినై అబన్ధములు మోపుదురు. 
నమ్మి క (దోవాము చేయుట పానము, దేవుండు దానిని సమ్మ తింపండు అని తె 

లిసియు వారట్టు చెప్పు చున్నారు. 76, దానికీ రద్దుగలదు, యూదులు చెప్పు 

నది తప్పు, ఎవరు నమ్మికదో9పాము షేయుదురో వారికిదోష మున్నది, (దాని 
నిష. 77 వ వాక్యములో చెప్పబడినది) ఎవరు దేవునికి భయపడి తౌము 
వేయు ఖ రారును వాగ్దానమును పూర్తి చవేయుదుదో వారు దేవునికి పి)యు 
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లైన భక్తులు, అట్లు కానివారు "దేవని! (వ్రీయులు కారు, ఆతని కోపమునకు 

పాొతు)లగుదురు. 75, ఎవరు (పవక్తమూలమున మతేము నవలంబించి చేవు 

నితో స త్కా-ర్యములు చేయుదుమని ఒప్పుకొనియు దానికి విరుద్ధముగా పోయి 

తాము చేసిన ప్రమాణములకు వా గ్రానములకు బదులుగ కొంతప్నము పుచ్చు 

కొందురో అట్ట పాపు'ళ పరలోక కచుందు స్వర్షసాఖ్యము. దు భాగము లభిం 

పదు. అద్ర వరితో "బెవుండు తీర్పుదినమున దయతో మాటలాడండు. మలి 

దయతో "వారి -నెప్ట పు చూడండు. మణీ వారి పాపములను తమించి వాంని పరి 

శుద్దుబను గాం “జేరండు. మణి వారిక దుఖకర మైనసరక ఖాధకలుగును, కావున 

ముసల్యా్టను భక్తులు అట్ట పాపము" జోలికి 'పోహాడదు. అబద్ధములుపలుకుట, 

నమ్మిక దోవాము'చేయుట, వాగ్డా నముసకు వ్యత లం రకము వేయుట, వంచకుల 

గుర్తులు అని హాజత్ పెగంబరులవా రుపబేశించియున్నారు. 

78. వాబన్న మిన్-వఎమ్-లఫరీఖన్-యల్ -ఊసాఆబ్- సి నత.స్వూమ్-బిల్ - 

కితాలి-లి-శహ్-సబూవ-మినల్ -కి తాబి-వమా-హువ సునల్-కితాబి 'వయభఖూ' 
అటి 

లూన-హువ-మిన్ - ్రన్దిల్లా ౦" వమా హువ-మిన్ ఇస్టిల్బాహి -వ- యఖూలూన-అ 

లల్లహిాల్ - ర్ దెబ-వపాున్-యూాత మూన్, 

78. మణీయు వారిలోకొందఅు తమనాలుకలను తిప్ప (గ్రంథమును చదు 

నుదురు. మారు, అద్మిగంథములోనిది అని తేంంచుటకు (అట్టుచదువుదురు,. 

మతియు అది (గంథమునకు చేరిన దిగాదు, మజ్రీయువారు అది "దేవుని యొద్దనుండి 

వచ్చినది అని పలుకుదురు. మణీ అదిదేవునినుండి వచ్చివదిగాదు, మణయువారు 
తెలిసీయు దేవునిపై అబద్ధములు పలుకుచున్నా రు, 

వ్యా॥ 78. కందజు యూదులు, తోరాతు గ్రంథములో" చూర్పుణువేనీ 

ముసల్మానులు ఆది త" రాతులోనిది అని త్రం 'చునట్టు తారుమారు చేని, వఠిం 

తురు. దానికి తప్పు అర్ధములుకల్పించ్చి జీవునికి భాయపడక, అది చేవుని (గంథ 

ములో చేరినది. జీవుడు పంపిన ధర్మమని ప్రజలతోపలుకుదురు, అది "దేవుని 

(గంథములోనిదికాదు. "దేవుడు డు అట్టుపంపలేదు. ఆదుష్టయూదులు, తమఖఇప్టైూను 

సారముగకల్సిం చి 'దేవువివై అబద్ధములు మోపుచున్నారు. వారు చేయునది 

పాపము, తప్పు, ఆని తెలిసీయు నారట్లు చేయు? చున్నారు. గావు... న. 

మాటలకు మోసపోకూడదు, 

79. మా కాన-లిబషరిన్-అన్.-యూతియ-వుల్లావుల్ -కితాబ-వల్ హు 
pene. జాం 

క్ష-వన్. -నుబువ్వత-సు మ్ను-యఖూల-లిన్నాస కరూసూ-ఇగానణ్-వీ-మిన్ నూని 
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హి-వలాకీన్-ళూనూం-ర బ్బానీయీన బిమా-కున్తుమ్-తుఅల్లీమూనల్ 5కతాబి" 

వబిమా-కున్తుమ్ తద్ రునూన్, 80. వలాయామురకుమ్-అన్ --తత్స్ "తఖజుల్ "ము 
నిద్రా 

లా-ఇకత-వన్ "న-బియ్యీన-అర్ -వాబన్-అయా-ము రుకుమ్ వీల్ -కుఫ )-బఅూవ- 

పన్ -అన్తుమ్ -మున్టి మూన్. 

79. దేవుండు గ్రంథమును జ్ఞానమును పీవక్కోపడవియిను వమాననవు 

నకు ఒనంగునో అతండు (ప్రజలలో మారు చేవునివదలి నాకు భక్తులు కండు 
అని వెప్పందగదు, కాసి ఆతేండు మారు చేవునివారలు కండు అనిచెప్పును. లి౦ 

దుకన మిరు (గ్రంథమును నేర్పు చుంటిరి. మతి దానినిపఠించుచుంటిరి.80. మణీ 

యు మారు "దేవదూతలను (పవ కలను వై వములుగా వేనీకొనుండు అని చె 

పట ఆతనికితేగదు, ఏమి ఆతండు మారు విశ్వానులై న తరువాత మోకు అవి 

శ్వాసము బోధించునా P 

వాసి! 70, 80, కొందలు యూదులు, ఒకే) న్త్వవులు నాన్ కస్య వ 

వులుండిన సమయమున, Sal ముహమ్మదు వై “వ గంబరులవారితో గస యువా 

మ్మదు! వ సుకీ)స్తును శై కే న్తవులు వూజించునట్టు మేముక్తూడ నిన్ను వూ 

బీంపవలెను ఆని నీవు కోరుచున్నావా ! అని పలికిరి. ఆది బ్రిందురద్దవేయం 

బడినది, కె" _స్పవులు కొండలు (ప్రవక్తలను 'దేశ్చని గాను, జీవుని కుమారునిగా 

నెంచి, ఆప్రవక్త కులే తమ విషయమిట్లు బోధించిగి అని చెప్పుచుండిరి. దానికీ 

కూడ' నిందురద్దుగలదు, "దేవుండు ఎవనికి తన (గంథము తత్వజ్ఞానము, ప్రవక్త 

పదవి ఒనంగునో ఆతడు ఎప్పుటిక్షిని దేవుని వూబీందుటను వేలి నన్ను ౬9 గ్రా 

ధించుండు అని ప$జలకు బోధింపండు, ఆతండు (పజలతోమిారు "దేవునికి పి9యు 

లైన భ్ర్తులుకండు అని బోధించును. ఎందుకన వారు నూర(మునుండియు మత 

(గ్రంథములు (పజలవ్ నేర్పుచు వానిని పఠించుచు వాని ననుసరిం మవుండిరి. ఆం 

_దువలన మతే [గంథధర్మములకు విరుద్ధముగా "బేవుని వదలి దూతలను (ప్రవక్త 
లను చేవతలనుగా చజేనికొని వారిని ప్రా '. పుంయలఅలి పివ_గ్త బోధింప నేగండు, 

(ప్రజలు దేవుండు ఒక్కొంటడే అని విశ్వసించిన వీదప ఇతర “ఎైవములను కొల్సిం 

పుండు అని అవిశౌషసము ఎన న్న్న టీకీని చేర్పండు, యూదులు కై) న్నవులు తెప్పు 

వి? సములు గలిగి ప్రవ కోల వె నిటువంటి సంద మోసఫువున్నారు. 

81. నట్ -అఖబల్లాహు మాసాఖన్' -నబీయిాస్ట్రన- అమషూ ౪ ఇతే ఆ నుపాగా 
rene?) rani 

మిన్-కి తాబిన్-వహి హిక్చతిన్ -సుమ్ము- జాఅకుమ్- “రసూలుమ్" “ముసడ్డి-ఖులా - లిమా 

మ-అవమ్-లతూ-మినున -బిహీ-వల. తన్-సురున్న వూ. ఫంల-అ- ఆఫ - నరా 
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తుమ్ - వ-అఖ తుమ్ -అలా-జాలిపమ్ "ఇ ఇదీ ఖాలూ- అఖ్-రర్నా- ఖాల- ఫక్ 
ఆలీషా. కి 

సాదూ-వ-అనా- నుఅకమ్- మినవ్.. పూహ్లీద్న్ , 02. ఫ మన్ -తవల్లా-బఅ-ద- జూ 

లిక-ఫ-ఉలా "ఇకాహుముల్ _ఫాన్ఘోన్. 83, అవా ర-దీసిల్లాహి-యబ్ గూన. వ 
a తంత 

లవహూూ- ఆస్ట మ-మన్ -ఫిసి-సమావాతి-వల్-ఆర్ జి. తెన్ -వ-కర్.... -హాన్-న-బ్రనై న 

హియర్ టన్, 

81. మఆియు "చేన్సండు (పవ క్తలనుండి వాగ్దానము పుచ్చుకొన్న పుడు 

మోత "నేను (గ్రంథమును జ్ఞ జానమును ఒసంగిన నప విరా యొద్దకు మో్టగం 

భమును నత్వేపణి చునటి ప్రవక్త వచ్చినచో మోరు ఆ (పవ శ ను విశ్వసింప 

వను. మతీయా అతనికీ తోడుపడవలతెను. ఏమి మీదు ఖరారు చేసితిరా! 

మజియు నా నిబింధనమును ఒప్పుకొంటిరా అని పలుకగా మేము ఖరారుచేని 

లేమి ఆని చెప్పిరి. చవుడు మారు సాతులుగ నుండుండు. “నేనును మీలో నా 

థీగ నుందునని సెలవిచ్చెను, 82. దానిఫీదప ఎవరు తిరన్క-రించి మరలుదురో 
వారే అవిధేయలు, రీకి, ఏమి వారు దేవుని మతము తప్ప వేజటునులము కోరు 
చున్నారా P మఆఅియు ఆశాశములభోను భూ మిలోనున్న సర్యజనులును బ్రషృము 

లోను అనిస్థమూతోను చేవునికి విధేయులై యున్నారు. మజియు ఆతని 
యొద్ద శే సర్వజనులు మరలి పోవల సీయున్న ది, 

వ్యా 81:83. చవుడు తౌను పంవీన (పవ కలనుండి -ఈవాకసయులో 

సెలవిచ్చినట్లు వారగ్రానము పుచ్చుకొనెను. ప్రవ కల మూలమున వారివారి జను 

ల యొద్ద వోహ్హానమ ఫుచ్చుకొ నెను. నెనుక వచ్చిన ప్రవ క్ర క తనకు పూర్యము 

వచ్చిన ప్రవక్త, ను విశ్వంచి యాతనిక్ తోడుపడవలెను. మందు వచ్చిన ప్ర 
వక్తలేనిచో ఆపపవ క్ర కృమతస్థులు వనుకవచ్చిన (ప్రవ క్షను విశ్వసించి మతస్త 
చారములో ఆయనకు తో.పపీడనలెను. అట్లుచేసిన ఖరారునకును నిబంధనకు 

ను, (పవ క్షలును బేవుండును సాక్షులు. అటీసాకులుగల దస్తావీజు నకు వ్యతి" శ్రే 

కముగ పోకూడదు, "దేవుయుఅంద ఆు (పవక కన్న వెనుకహ[జ క మువామ్మ 
దు ప్రవ కను ఖురాను గంథమును ఒసంగిపంము ను, ఫూర్వము గడచిన (పవ 

కృలందణును రాలోవు ఆఖురు[పవ కను "గూర్చి  విశ్వసింపవలెను అని పీక 

టించి తమతమ మతేన్గు ౫కు బోధించియుండిగి. దానిననుసరుచి యూదులును 

x శె 9స్తన వులును హజ్రత్ ముహామ్మదువారిని విశ్వసించి వారికిలోయపడవ ను. 

హజిళ్ ముహామ్మదువారు తమకువూర్వము వచ్చిన మత (గ్రంథములను సత్య 

పణిచుచున్నారు.. కావున జేవుని నిబంధనమును అనుసరించి కవునీగంథము 

25 



154 ఖు రా నెషరీఫ్ [కాండము 

గలవాజణందటు హజ్రత్ చై గంబరులవారిని విశ్వసింవిపలెను, ఎవరు నిబంధనల 

కు వ్యతిరేకయమ గాపోయి, వెనుక వచ్చిన "దేవుని పీన కృను తిరక్క- రింతు గో 

వారు చేనునికీ అవిదేయులు దానికి తగిన శిత పొందుదురు, వమి? అక్షావొరు 

-దేవునిమతమగు విధేయత (ఇస్తామ్)ను వదలి ఇతరమతములకోరు చున్నా రా? 
అటు చేయుట తప్పు, భూమ్యాకాళములలోనున్న నమస్త జనులును ఇష్టము 

న్నను శేవన్నను “దేవునికి విధేయ్యులై యున్నారు. మఖియు అందటును తీర్పు 
దినమున చేవుని సన్నిధికీ మరలి రావలసీయున్నారు., అచ్చట వారి కొగ్నాలను 

గూర్చి తీర్పు అగును. కావున బుద్ధిమంతులు ఆ దినమునకు. 7గాను సత్క్కార్య 

ములు ఇహామునందే సలుపుదురు, ఇచ్చట అవిధేయత అచ్చట బేవునికి వ మని 

ముఖము చూపగలరు ? 

రిక, ఖుల్ -ఆ-మన్నా -బిల్లాహి-వ-మా ఉన్ -జిల-అ లైనా-వ-మూ-ఉన్ 

జిలనలా బ్రబాహీమ-వ ఇస్మా-ఈల-వ-ఇస్ . హోఖ-వ-యఆ - ఘు 9బ"వట్ ఆ 

స్పాతి-వమా-ఊోతియ-మూసా-వ-ఈసా-వన్ నబీ_యూనామిర్-రబ్బి - పాసు" 

లా-ను ఫ ర్రిఖు-బెన అహాదిమ్-మిన్"వాుబ్ -వ-న వొను- లవూ- ముస్లీ- మూన్, 

85, వమన్-యబొతగి-ైరల్ -ఇస్లామి-దీనన్ -ఫ-లన్"యుఖ్బల-మిన్హు-వపహ 
వ-ఫిల్ -ఆఖిరతి-మినల్ -ఖాసీ రీన్, 

84. మేము జేవునిన్సి మాకు నొసంగంబడిన దానిని, ఇబాహీమునకు, 
ఇస్మాయీలునేకున్తు ఇన్ హాఖునకన్కు యాఖూబునకును ఆతని సను కును 
మూసాకున్తు ఈసాకును సర్టపవ_కృలకును తమ (పభువునుండిలభించిన దాసుని 
విశ్వసీంచితిమి. వారిలో నెవగి మధ్యను భేదము చేయము. మటీయు “చేయు 
దేవునికే విభేయులము ఆశి పలుకయ, 85. మజెవండు ఇసామ్మతేము చప్ప 
వేటు మతము కోరునో ఆది ఎన్నటికిని ఆంగీకరింపంబడదోమఆతియు /4నండు 
పరలోకమునందు నష్టమువాందు వారితో చేరును, 

వ్యా॥ 84 రర, యూదులు, బ్) న్నవుల్తు తిరన్క_రించి ఇన్రామ్ స్వీకగం 
పనిచో మయుసల్నాను లిట్లు విశ్వనీంపుండు అని చెప్పంబడియు. ముసల్మానులు 
తమ మత గంథమగు ఖురానును విశ్వసించి దాని ననుసరింపవళచెను, "జీవునికి 
విధేయులై భయభ కులుగలిగియుండవ లెను, అఆదమునుండి వాజలీ మువామ్మ 

, దృువైగంబరుల వారివణికు "దేవుని (ప్రపక్షలు ఎంది వచ్చిరో అఎదతిని దేనని 
(పవ _క్షలనుగా విశ(సీంపవ'ళను, యూదులు న) స్పవులవలె బక (ప్రవ న్ు 
'విశ్వసించిమ టక ప్రవ కృను తీరస్కరించినచో అది విశాము కా-నేరము. 
అదియును అవిశ్వానసమే. ఖుఠానె షరీప్టలో కొండలు (ప్రవక్తల 'వీళ్ళును 
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వారికీ జేవునిచే నొసంగంబడిన గ్రంథముల వేళ్ళునుగలవు, మణి అనేక 
పవకల పేళ్లు లేవు. కావున ఉన్నవారిని లేనివారిని కూడ నిశ్శసింపవ లెను. 
ఎవరు దేవని మతమగు ఇస్తామ్మతమును వదలి వేలు మతమును నీక 
రింతురో వారు దేవునికి ఇష్పులుకారు, దానివలన "బెవుని పీతిమో క్షయము లభింపఈ 
జాలదు. అబ్లెవారు స్వర్ష సౌఖ్యములను గోలుపోయి నరకములో పడుదురు. 
కావున సర్వజనులును దేవునికి. ప్రియమైన ఇస్తామ్ మఠము న్వీకరింపవలెను. 

86. కైఫ-యవ్ొ -దిల్లాహు-ఫమన్-క-ఫరూ-బల ద్ ఈమా-నిపామ్-న- 
షహిదూ-అన్నర్-రసూల-హాఖో ఫఘన్-వ-జాఅ.వువు ల్ -బయ్యి-నాతు- వల్లా 

వు-లా-యసహ్లాల్ _ఫౌమజే-జాలీమాన్ 87. ఉలా-_ ఇకాజజా-ఉపుమ్-. అన్నా 

అవై-హిమ్.లర్-నతల్లాపి--వల్-మలా.ఇకతిావన్నా సీఅ కము ఈన్. 88. ఖాలి- 

దీనఒక్టీహాలా యఖ ఫ్" ఫఫు-అన్ వృముల్ _అదాబు-వలా-.హుమ్-యున్ - పి. 
౨ ద. ౨ యాం రూన్. 89. ఇల్ -లల్ల జీన-తాబూ-మిమ్-బ ఆ-ది-జాలికావ-అన్లహూ-ఫ - ఇన్న 

ల్లావా-గపఫ్రూరుర్ ౫ ప్. 

56. విశ్వసించి (ప్రవ క్ష సత్యమని సాత్ష్యమి చ్చువారి యొద్దవ స్పష్టమైన 
సూచనలు వచ్చిన వీదపను అవిశాస్నులైన. జనులకు దేవుండు ఎట్టుసన్మార్టము 
చూపును ? మజీయు దేవుండు దుర్గార్లులకు (దుష్టులకు) సన్నార్లయముమూపంశు, 
87. అక్హవా౨క్ శిక్ష యు, వారివె చేన్సనియొక్క యు, "బేవదూతలయొుక్క యు 
సర్వజనుల యొక్క. యు శాపమున్న ది. 85. అందు వారు సదా యుందురు, వారి 
బాధ తగ్గదు. వుత ము వారికి విరామము లభింపదు. 89, -కాని వీదప ఎవరు 
క్షమాపణ కోరి నత్కౌర్యములు చేయుదురో వారికి నిశ్చయముగ దేవుండు 
తమించువాండును దయాల్లువ్రను, . . 

వా్యా॥ 86 : 89. యూదులు, ఒకే స్తవులు, తమ తమ నుత్యగంథముల 
మూలమున హా[జత్ ముహమ్మదువాగరే చేవుని (పదక అని సాత్యమిచ్చి, 
వూూర్యమునుండి విశాషానముగలిగియు, నిజము లఅెలినీయు వారి వంశము గిర 
అకబ్బులలో [పవక పుళ్లనే అని అసూయా దేషములలో తిరస్కరించి 
అని శ్వానులరి. అట్ల దుర్మార్లులు సనాగ్హక్షము నకు రొో(జాలరు, అట్ట దు'ర్శ్లాష్తు 
లకు "దేశ్చండు రక్షణనూర్లమగు సన్మార్లములు చూపడు, తెలినీయు అట్లు విరో 
ధము చూపు వారు సనాగ్హర్ష్ణమునకు రారు, అట్లివారు ఉభయలోకములలోను జే 
నుని కోపమునకు పాతులగుదురు, అటి దుష్టులను దేవదూతలను సర్వజనులు ౬ ను శవింతురు. ఆ శాపఫలితము గా వారు నరకనివాసులై యందు సదా యుం 
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దురు. కాని తమ పాపములకు పశ్చాతాపముపడి "దేనని క్షమావణ కోరి, 
నత్మార్యములు చేసినచో "దేవ్రండు క్షమించి దయచేయును, కావున (ప్రజలు 
అట్టి దయామయుని అను గహమును చూచి తమ పాపములను వదలుకొని 
సత్కా_-ర్యములు చేయుదురు గాక ! 

00, ఇన్నల్ల -జీరాకఫరూ-బల్-ఈమా-నిపామ-సున్నున్ దాదూ_కవ్లా 
రల్ _లన్-తుఖ్-బలాతౌబతు-వ్యూ్ష్.వడలా.ఇ క- పు ముబజ్ - జాల్లూన్. 01, 

బ్లన్న ల్ల-జీన" ఫరూ-ఫమా తూ-వ-ను మ్-కుఫ్-ఫారున్-ఫలన్-యుఖ-బల- మి 

న్, -అహాది-హిమ్ -మిల్ "ఉల్ -అర్ డె-జహా-బన్ -వల-విఫ్ -తదా-బిక్స-. ఆలా-ట్రక్ర 

లహుమ్-అజా-బున్-అలీ-మున్-వ మా-లహుమ్-మిన్_న. పన్ 
90. ఎవరు పిశ్వపీంచిన తరువాత తిరస్కరించి. ఆతిరసా్కా రమలో నే 

వృద్ధివాందుచుందురో వారి క్షమాపణ ఆంగీకిరింపంబిడదు, మతి అట్రివా”రే 
పరమ దుర్మార్గులు. 91, ఎవరు విశ సింపక అవిశ్వాసులు గా నేమృతినాందిరో 
అట్టవారు భూమి నిండుగ బంగారు (తమ పవొపపరివ+ రార్థ్యము గా) బదులుగా 
నిచ్చినను అంగీకరింపంబడదు. అద్దవారికి దుఃఖకర మైన భౌధయ న్నది, మణియు 
వారికీ ఎవరును నవాయులు లేరు, 

వ్యా! 90, 91. మునుపటి వాకన్టిమలో పాపమునుండి (త్రికరణశుద్ధిగా 
కనాూపణ కోరి భకు లై నవారి క్షమాపణ ఆంగీకరింపంబ డును అని చెప్పంబడి 
యెను, ఇంక ఇతరులంవార్చి చెప్పబడుచున్నది. మనకిపూర్వకముగ పశత్చా 
కపపడక కొన్ని అవిశ్వాసపు కార్యములు వేయుచు తమ అవిశ్వొన తిరస్కా_ రములో చే వృద్ధిపొందుచున్న ట్లివారి క్షమా. పణ అంగీకరింపంబడదు. విశ్వనీంపక 
అవిళ్వొనులు గానే మృతినొందినవారు బ్రవాయున:దు ఒక వేళ భూ మినిండు 7 
దానము చేసీయండినను- అది అంగీక రింపంబడదు. ఎందుకన వారిఅవిశ్వౌసము 
వలన వారి దానపుణ్యము వారికీ లభింపదు, (పత్తి సత్కార్యమయు. ఫలించుటకు 

. విశ్వాసము (ఈమాన్) మూలాధారము. విశ్వాసములేని చానములు పరలోక 
మందు ఫలింపవు. అటులే అవిళ్న్నొనులుగ మృతినొందినవారుు భూమినిండుగ 
బం గారు తమ పాపములకు పరిహారము (బదులుగ) ఒనంగినను అది అంగ క్ర 
రింపంబడదు, పరలోకమయునందు భో కీ విశ్వౌనములతో వోసీన సత్కౌా_ర్యములు 
పనికివచు ఎను. కాన్కి అవిశ్వానముతో కూడిన ఎట్టి సత్మా_ర్యము నై ననునిరీవితో 
సమానము. అవి ఫలింపవు, ఇహామునందు చేరముచేసినవారు లంచమిచ్చియో, 
లేక ఇతరుల సహాోయమువలననో శిక్షనుండి తవ్చించుకొందురు. కాని పరలోక 
మందు అట్టి యాటలు సాగవు, ఎవరునుతో డుపడి శిక్షనుండి తవ్పింపంయజాలరు, 
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కావున మానవులు విశ్వసించి (త్రికరణశుద్ధిగా స్తుణములు'నేనీ దాని ఫలిత 
మగు చేవుని (పీతియు స్వర్గ సౌఖ్యము పడయుదురు గాక! 

నావ కాండను 
ne.) అలాట్ 

02. లన్-త శా-లుల్ -బిజ్ఞ-వా త్తా-తున్ _వీ-ఖఘూామిమా ఇ తుహిబ్బూూ న- 

వమా -తున్-ఫిఖు--మిన్-మెఇన్-ఫ-ఖన్న ల్లావా-బిప్--లలీమ్. 
92 మోకు (సియమైనదానిని ఖర్చు సేయనం తవలుకు మీరు భక్తి (పు 

ణ్యము పొందంజాలరు, వాతీయు మారు ఖర్చువయునది "దేవునికి తెలియును. 
వాన॥ 02, భకిలో సంవూగ్గులై వూంర్తి 'సణ్యము కావ లెనన్న తి క్ర 

కరణ శుద్ధిగా చాల (వియమైన దానిని "బేన్సనికొఆఅకు విగియోగింపవశెను. దాన 
ముచేయు వన్సువు ఉత్తమమైనదిగా నుండవలెను, పనికిమాలిన వస్తువులను దా 
నముచేయుటవలన భక్తి గాని స్పణ్యము గాసిచేకూరదు. తమకు ఎంత వియమైన 
దానిని ఎఎత చిత్రళుుతో చేవునిమా గ్లనుందు దానముచేయుదురఠో అంతటి 
పరిశుద్ధమైన భ్ కుదురును, దాన వె.గీతిగా నెంత సేయుదురో 'జ్యేనికించెలి 
యును. దానికేం దగిన పుణ్యఫలితము నొనంగును. యూదులకు ఇపాలోక గా 
రవ పదవులు చాల (వీయమైనవి. ఆందువలన వారు ఇస్టామ్నున్వికరింపకుండిరి, 

కనున వారు భక్తి పుణ్యములు పొందవలెనన్న వారికీ (వ్రీయ మెన దానిని-బేవ్చని 
కొలుకు వదలి ఇస్తామ్ లో చేరవ లెను, అప్పుడు వారు భాక్తినివొంది బేనునికి 
[(వియులగుదురసి హపాచ్చరింపంబడియె, ఈ వాక్యము ననుసరించి ముసల్మాను 
భర్కులు తమకు (పియములై నవి చేవునికొఆుకు దానము చేసిరి. 

98. కుల్లత్ -తతమి-శాన-హి లల్-లిబనీ-ఇసాయీల ఇల్లామావాగ్రమ 

ఇ సాయీలు-అలా-నఫ్-సీహీ-మిన్-ఖ బ్లిఅన్-తునవ్జలత్- కౌ రాతు- ఖల్ ఫా 

తూ-బిత్-తౌ రాతి ఫళ్టూపహో-ఇ౯ా-ళు నమ్. సాదిఖీ కొం )4.ఫమ-నిస్ త రా-అలల్లా 
హీల్-కబిబ-మిమ్-బ ది నాలిక ఫ"ఉలాాజ్వక పుమున్ జాలిమూక్షా, (05, ఘుల్- 
సద-ఖల్లావా-ఫత్-తబిడో మిల్లత-ఇబ్రాపీ-మ-వసీధ౯ా - వమాకాన-మినల్ - 

ముష్రికీకా, 96, ఇన్న "అవ లూజె తిన - ఉబల లిన్నానీ-లల్ల జే బి-బక్కత-మ బా- 
రకక౯-వహుదల్ లిల్-ఆలమికా, ౧7. సిక్తా ఆయా-తుమ్ _ బయథ్యినాతుకూ_ మ 
అనాటి 

టి 

అబ్బ టే 
బట ౦ 

జా హీట్ _జుల్ -ట్తై౪-మనిని -త తౌఅ-9ఇలైపా-నబీల౯ా-వావము౯ా-కఫర-ఫ 
- ఇనాల్మల్లా 
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టీ 0 

వా-గని య్యు౯-అనిల్ -ఆలమాకా, 

98. తె” రాతుగంథము ఒనంగంబడ్ క పూర్వము యాఖూబు తన ఆత్మ 
వై నివేధించుకొన్న వస్తువులు తవ్చ అన్ని ఆహారప దార్ధములు ఇ సాయీలు 
సంతేతివారికి ధర్న మైనవి (హలాల్చుగా నుండినవి. మిరు సత్యవంతులనచేో, 
తె రాతును తీనీకొనిరండు. వుణ్ దానిని పఠింపుండు అని ఓ[పవా! పలుకుము, 
౮1. మరల ఎవరు దాని విదప "దేవుని వై అబద్ధములు కల్పింతురో వారు దుర్గా 
ధలు, 95. చేవుండు సత్యము పలిశెను, కావున, సనాగ్హర్షండగు ఇచాహీమా 
మతమును అనుసరింప్పుండు అని పలుకుము. ఆయన పెక్కు దెవారాధకలతో శై 
రినవాండు కాడు, 96. నిశృయముగా (ప్రజలకొఅకు మొట్ట మొదట (వార్థ 
న కై) సియమింపంబడీన గృహము మక్కా_పుుములో నున్నది. అది శోభము 
గలదియును నగ(లోకులకును సనార్హిర్షదర్భియును, 07, అందు మఖా మెల్త బా 
రయ మొదలగు స్పష్టమైన సూచనలును గలవు. అందు (ప వేశించువానికి 
అభయము లభించును. వ జశీయు అచ్చటి! పోవుశ కి గల పజలకు ఆ గృహా 
యాత) చేవునికొఆకు చేయుట విధియయున్నది. మణి ఎవడు తిరసన్కరించు 
నో ఆతండు “చేవ్రయ సర్వలొకులను లత్యుముచే యనివా(డోని చెలిసీకొనునది, 

వ్యా 08. యూదులు మునల్మానులతో మోరు ఇ(బాహీము (ప్రవక్తను 
అనుసరించు చుస్నా మని చెప్పుచు ఆతని కటుంబమువారికి నిపేధమైన ఒంకు 
మాంసము తినుచు దానిపాల్ముతాగుచున్నా₹రే అని నిందింపసాగిరి. ఇందు దాని 
రద్దుగలదు, తొగాత్తు (గ్రంథము మూసా [ప్రవ క్షకు సొనంగంబడక్వపముందు అన్ని 
భవ్యపదార్థములు తినవచ్చునని ఇ(సస్రాయీలియులకు ధర్మమయుండెను, అందు 
ఒంకు నూంసము, దాని పాలు చేరినవి, ఇబౌ)హీము (పువ_క్సవీదప యాఖూబ్రు 
(పవ్య్త శాను ఒక వ్యాధిలో చిక్కి దేవుండు తనకు బాగుచేసినచో తనకో 
(నయమైన దానిని చేవునికొలుకు వదళెదను అలి మొక్కు_బిడి చేసి క నెను, ఆతని 
వ్యాధి కదిరెను, ఆందుకు తనకు చాల ప్రీయమైన ఒంశు మాంసమును దాని పాలును వదలి సెకెను, ఆతనిని అనునరించి ఆతసినం తానముకూడ్ల వదలి"పెమ్టైను. 
కాని "దేవుండు దానిని ఏ సధించియండ వేదు, అట్లు దేవుని గంథమగు లేరా తులోకూడ లేదు. అటులున్న చో (మిరు చెప్పునది సత్యేమైనచో) ఓ యూదు 
లారా! మారు తె "రాతుగ_.భము తీనికొనివచ్చి పఠించి చూడచుండు అని 
వారి వివాదము తీరుటకుంగాను చెప్పటడియ. " వారటు చూప లేకపోయిరి. 
94, అట్లు నత్య్యమయు తెలినీన వీదప వారు తము అబిద్ధవాక్యములు వదలక “దేవుని 
చె కల్పనలు చేనీనవో ససాక్షము తవ్చి దుర్యార్ట్థులగుదురు, చాని ఫలితము 
వారు అనుభవింతురు. 

న దాదా 
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వ్యా॥ 95. దెన్రండు ధ ర్నాధర్మములను గూర్చియు ఇస్రైమును దాసి 

పవక నుశార్చియు పలయసవిషయముము సత్యమై 'వొనవి. మూరు వాని అబద్ధపణ 

పంజాలరు, కావున ముసల్యానులు ఇచాహీ-ము ననునరిం దునట్లు థ్! యిందు 

లారా! మోరువూడ అనుసరింపుండు. ఇ బౌహీముపవక్ష్త సన్యార్ణమున' దు స్ట్ 

ముగా నుుడినయాతండు ఆతండు చేవునియందు భయభోకి గల వాండు, జీవన నే 

యా రాధి చువా6డు, సెక్కుూూదెవములను 6 ధం సువారతో రినవాండు కాండు; 

కావున మిరుకూడ ఊఉ జేరు, వసుక్రీన్తు మొదలగువారి నారాధించుట మాను 
కొనుండని యూదులకును ఒకేస్కవులకును వాచ్చిక గలదు, 

వ్య్యా॥96:9 యూదులు, ఇ(బాహామ్ముసవశ్న సంతానము, సిరియా(షామ్) 

-జీశనములో నే యుండి హైతుల్ ముఖన్షస్ నకు అఖైిము; se] (పార్ణనలు నలుపు 

చుండిరి, ఓ ముసల్యానులాళా! మక్ ఇబ్బాహీము ప్రవక్త తో సంబంధముం 
డినయెడల ఖైతుల్ ముఖద్దస్ ననువదలి కాచొామసీదును ఎందులకు ఖిబ్లా గా చేసీ 

కొందురు అని యూదులు నిందింపసాగిగి. దానికీందు నమాభధా సము గలము. 

మొట్టమొదట (ప్రజల (వార్ధనలకొఅక శునాములు గలదియు, సనాగ్హర్షము 

దూప్పునదియగా నియమింపబడిన గృహ'ము మక్కా-పురముో నుండు "కాచా 

మసీదు. మిగిలిన పవి త్రర్థలయులును, బెతుల్ ముఖద్దస్ ను కాబా మసీదునకు 

వీదద ఏర్పడినవి, కాభా “ముసీదు చాలకాలమునుండి భోక లకు పుణ్య శే త్రమగా 

నున్నది. అందు ఆత్మిక దై డపీాకో పవి త్రయులు భక్తులను చేకూరును, నూహు 

[(పవక్త కాలమందు సంభవించిన జలపళీయమానకు వ పీదపహా[జత్ ఇ(యాహీము 

(ప్రవక్త యొక్కయు ఆతని కువూరుండగు ఇస్మాయీలు (ప్రవక్త యొక్కయు 

పనితే) వ వాస్త ములతో “రాఫె మనీదు కట్టటం జెను,. అందు ఇ(బాహీము (పవక 

వరాతిసె వె నిలిచి కట్టడముకళక్లైనో అది బ్రప్పటినికి ఉన్నది.అందు వాది పాదముల 
గుర్తులుకూడ గలవు, ఆరాతినే “ముఖామె ఇాహీము” అందురు. కాబా 
మసీదులో (ప్ర వేళించువారికి అభయములభించును. వూర్వము అరేబియాలో 
చాల అరాజకముండి (పుజలకు సొంతము లేకుండ (పాణ ధవఫములకు దుష్టుల 

భయముండినపుడు కూడ మక్కావారికీ కాచామసీదు మహీమవలన వలాటి 
చోర భయము లేకుండ శొంతియుం జెను. కాచాయా[త జరుగు నాల్లు “నెలలలో 
నేలాటి భయము (ప్రజలకు లేకుండెను. మక్కా... పురములోనికి వచ్చిన "హా తికు 
లు తేమవలెనే అచ్చటి య్మాతకవచ్చిన ఐరోధులనుకూడ హొం సీంపకుండిరి, 
పూర ఏమునుండియు అందును దానిని గారవింనుకు వచ్చిగి. కానన ఆగ 

సవితమైన “కాచొమవీదు ముసల్మానుల ఖిబ్లా గా సెయమి'ఏంలటతిను. న 

మహిమ గల గృహమును దర్శించుటకుంగాను ఇర గలవాదు "బివుని ప్రతిక 

అకు పోవలెను, కాబా మసీదుయా త్ర సలుఫ్పుట (హజ్ ) మును నుల , మధి 
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మైన ధర్మయు. అచ్చటికి పో శక్తిగలవారు తమ జీవితకాలములో ఒకతూరి 
మైన పోయితీరవతెను, అట్టు శక్తి క గలిగియు తిరన్క_రించువారు నష్టము చేసి 

కొనువారగుదురు. వాశేగతి పొందినను దేవునికి లయ్యములేదు. దేవుండు సర్వ 

లోకులను లత్ష్యము శోయని వాడు. ఆతనికి ఒకరి యక్కాలఅబేదు. కావున 

ఒకరి తిరస్కారమువలన ఆతని శేమియు నష్టమును కలుగదు. తిరస్కారించు 
వారే నవ్ష పడుదురు, 

98, ఖల్-యా-అవొలల్ -కితాలి" లిము-తక్ ఏ -ఫురూన-బి- ఆయా తిల్లాహిొ 

వల్లనా షనా -షకీ హీదున్-ఆలా-మా-లెల్ మలూన్, 99. ఘల్ - యా- అహ్లల్ - క్తా 
అనాలే 

చి-లిమ"తీసుద్దూన-అన్ -నబీ-లిల్దాహి-మన్-ఆమన-తబ్ గూ _నపశ-ఇవజన్ _వఅ 

ను న్తుమ-షువా దాడ-వమల్లాసు-లి గా ఫలిన్-అమ్మాతల' 'నులూన్, 

98, ఓ (గంథముగలవారలా రా ! ! మోగరెందుకు చేవుని సూచనలను తి 

రస్క-రించుచున్నారు.మణీ యు దేవుండు మోరుచేయుకర్శ లకు సాక్షి గానున్నాయ 
డు అని ఓ [పవకా! పలుకుము. 99. ఓ [గంథముగలవారలా గా! మోరుతేెలినీ 

యు తప్పుతోవను కోరుచు విశ్వసించినవారిని ఎందులకు బేవుని మాగ్షమునుం 
డీ ఆటంక పరచుచున్నారు. మలి మారుచవేయు కర్భలనుండి దేవ్రండు అజా(గ 

త్తగా లేండని ఓ [ప్రవక్తా ! పలుకుము. 

వ్యా॥ 98. ఇంక యూదులును న(ఫ్రానీలును సేయు కటలను వారి తిర 
స్కా-రమునుగూర్చి చెప్పంబడుచున్నది, దెవుని (గంథము గలిగియు, చేవుని 
ఆఖరు ప్రవక్తయగు ముహామ్ముదువారు "దేశ్రనిప్రవక్కఅని'తెలినీయు, వారికీ 
నొాసంగయిడిన (గంథమగు ఖు రానెషరీఫు చేనుని (గ్రంథమని రుజ్బుపె న వీదప 
మిరు ఎట్లు తిరస్కరించి అవిశ్వానులు ఆగుదురు, మారుచేయు ప్రతీశా్య్యము 
-దేశ్చనికిలబెలియును. దానికీందగిన ఫలితములు ఆతండొనంగును. 99. యూదు 

లును నస్ఫాసీయులును తాము ల్రిస్లామ్ను విశ్వసింపక విశ్వసించిన మునల్మా 
నులకు అనేక సందేపాములు కెలిగించుచు "దేవుని మార్గమగు ల్రస్లామ్నుండి 
అటంకపఅ చుచు వారు మత భహ్హులు కావలెనని మటలు న సలుఫు చుండిరి, ఒక 

తూరి యూదులు అస్సారులమధ్య కలవాములు పుటం నుటరు వారిపూ ర్య కలహా 

ములనుగూర్చి పలి" కలహము కూడ నంభవించునట్ల ౦డెను. అప్పుడావిష 
యము నె గంబరులవారికి తెలిసి కలపాము సంభవింపకుండ సమాధానపల చిం. 
యూదులట్టుశోయు చు సన్మార్షమగు ఇస్తామ్ను వదలి వంకరమార్ల మైన దురా 
రమేన కిష్టపడి తెలిసీయు _ అఖుకేయుచున్నారు, అటు శోయట ధం సర్యము-కాదు' 
వారుచేయుక్కుబ్రలను కర్మలను దేవ్రజు జ! "గత తగానే చూచు] నున్నాడు. వారి 
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కర్ణలకు దగిన శిక్ష ఒ'శేతూరి ని విధిం సును, 

[00, యా-ఆయ్యుహాల్ల  జీన-ఆమ సూ-ల్హిన్ -తు తీఊ ఫరీఖమ్ మినల్ల శన-ఊ- 
ఠీ 

తుల్ -కి తాబ-యరున్ధూకుము -బత-ద-ఈ మా నికువ్--కాఫిరీన్. ' 101. వె ఫ-త 

క్ -వ్రరూన-వఅన్సుమ్ -తు జ్లా- అలై కమ్ ఆయా-తుల్టాపి--వఫీవమ్ -రసూలు వూ 

వమన్ -యలఆ-తసిమ్-బిల్లాహి -ఫఖద్-వఎదియ- ఇలా-నీరాతిమ్ముస్ర భీమ్. 
100. ఓవిశ్యాసులా రా | (గంథము గల వారిలోని కొందణీమాట మోరు 

విని అనుసరించినచో వారుమో విశ్వాసమును శ్షీణింపంటేసి మిమ్ము అవిశ్వాను 
లంగా వఠార్చి'వేయదురు.. 101. మజియు "దేవుని వాక్యములు మోకు చదివి 
వినిపింపంబడుచున్నవి. మజియుమాలో జేవునిపవక్కయును గలడు మాారెట్లు 
అవిశ్వాసులు కాంగలరు. మజీయు 'నెనండు స్థరముగా "దేవని ఆశ )యించునో 

వాయ స్థిరమైన సన్మార్లముపొందును, 

వ్యా! 100. మునుపటి వాక్యములలో తెలిసీయు కుటు )లు చేయుయూదులు 

నానీలు మందలింపంబడిరి. ఇయ ముసల్మానులు వారిమాటలకు మోనపోఫా 

డదు, వారికుటమాటలను వినినచో తిన్న గా విశ్వాసము వదలి అవిశ్వాసము 

లోపడుదురు. కావున జాగత్త గా నుండవలెనని ముసల్ఫానులవ హెచ్చరిక, 

వ్యా॥ 101. ముసల్మ్మానులు యూదుల యొక్క_ యు నసానీల "యొక్క యు 

మోసమునకు లోంబడి చేవునినార్లముగు ఇన్తామ్ ను పడి అవిశ్వాసులు అగుట 

సాధ్యము కానిది. పహాజ్రత్ సె గంబరులవారు ముస ల్బానుల మధ్యనుండి వారు 

'దేవ్చన్మిగంథమగు ఖురానె వరీఫు వాక్యములు విను పించుచుండినపుడు ముసల్తా 
నుల వి? ్ వొసము ప్రబలును. ఎవరి హృదయములో దేనునిభ Es విశ్వ్వొసములు 

నాటుకొనునో వారు విశ్వాసము వదలంజూలరు. 'సర్వమును త్చీజించి "దేవుని 

భశ మార్షమును ఆ(శయించినవాి సన్మార్షమును పొందినవారు, వారు 

సన్మార్షమున నుసరీంచి "దేవుని ప్రతిపడయంగలరు. 

102, యా' 'అమ్యుహ ట్ల లజేన.ఆమనుత్ - తఖుల్లావా. వాఖ్ ఖతుఖాత్రిహీ- 

వలా-తమూ-తున్న- -కృుల్టా- -వఅన్లుమ్ - ముస్పిమరానే , 109, వల్ నమూ నిధబ్రా_ 

లాక్! వ NG వలీ స్యా 0 

లిల్లాహి-జ మొఅన్ “వలు "-త ఫక్ట్రాఖూ నజ్ కురూ---నిల. మతీల్లావా' అ చె కమ్-బ్రిక్ ల 

రా అతో యో లాగా జాతో 

కును మ-ఆఅ-దాలఅన్ -ఫ-ఆల్లఫ- బై న-ఖులూ "బీకమ్-ఫ " అని న-బవహొ-తుక్- ని బ్ర. 
అ 

క్సీ-ఇఖ్వానన్ -వకన్తుమ్-అలా-ష ఫా-హు ఫ్ రతిమ్ -- మినన్ _.న్నారి-ఫ_లన్- 

26 
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ఆలీ ఆలీ అంట 

ఖజ-కుము "మిన్ ప క జా లిక-యుబయి్యి-ను ల్లా హు-లకుమ్-ఆ యాతిహీ-ల-అల్లకు 

 మొ-తకొ-తదూన్. 104. వల్-తకమి-మిన్-కుమ్-ఉ మ్మతున్-యద్-ఊన-_ఇలల్- 
కౌరి-నయా-మురూన- బిల్. -మల్-ాఫి-వయన్ వశాన-అనిల్ -మున్క_రి-వ-ఉలా 

ల్రక-హుముల్” -ముఫ్-లినబూన్. 105. వలా_.తకూనూ-కల్లజీన-తఫ ర్రఖూ-వఖ్” 
గై గగోకా 

తల ఫూ -మిమ్ "బఅ-దివూజా-ఆ వుుముల్ "-బయ్యినాతు-వ ఉలా ఇక-లమూు న్" 

ఆజాబున్-అబీమ్ . 

102. ఓ విశ్వాసులారా ! మారు జీవునికి భయపడవలనీనరితి గా భయ 
పడుండు, మిటీయు మీరు ముసల్మానులుగానే మృతినొందవలెను. 108, మళీ 
యు మారందజును కూడి "దేవుని (త్రాటిని గట్టిగా పట్టుకొను(డు, మలియు 
భిన్నాభిపా9యులు కాకుండుండు, మలియు "దేవుండు మికు చూపిన అను[గ 
పామును క్షి వికీలదెచ్చుకొనుయు మారుబకరకొకరు శ తువులు గానున్న ప్పుడు 
మాహృదయములలో (ఫేనును కల్పించెను. కావున మోరు ఆతని అనుగ )వాము 
చే ఒకరికొకరు సోదరులై తిరి, మజీయు మీరు అగ్నిగుండవు టొడ్డుననుంటిరి, 
దేవుడు దానినుండి మిమ్మతస్పించెను, మారు సశ్య్శార్షము పొందుదురని చేవుం 
దుతన వాక్యములను మోకుస్స ప్టము గా నిట్లు తెలువ్రుచున్నా (శు. 104. మజీయు 
మూలో నొకసంఘము ధర్మమార్షమునకు విలు చునదియు సత్కార్య్యములు 
చేయట-కె ఆజ్ఞావించునదియు పాపకార్యయులను నివేధించునదియు. నుండ 
వలెను, అట్టి సంఘములోని వారే విజయము పొందువారు, 105. ఎవరు స్పష్ట 
మైన ఆజ్ఞలు వచ్చిన వీవపను ఖన్నా భి పాయా కలపాంచిరో వారివలె 
మీరును కాకుండుండు. మణియు అ్వూవారికీ గొప్పబాధయున్నది. 

అవ తౌరిక = హజల్ పైగంబరులవారికి మద్గీనావ్రునముఖో తోడు 
పడినవారు అన్సారులు. వారు ఇస్తామ్నకు పూర్వము రాను ఘిజన్ అను 
"రెందు కుటుంబములుగా నుండిరి, వఫూర్వమునుండి వారి మధ్య అమిత విరోధము 
ఉండి ఎల్లప్పుడు యుద్ధములు జరుగు దుండొను, అందు బుఆసు అను యుద్ధము, 
నూట ఇరువది సంవత్సరములవటుకు జరిగాను, ఆందు ఉభయ పశ్నముంవారు, 
కనిత్యములు చేసీయుండిరి. అంతటి విరోధము గల ఆ రొండు కుటుంబములును 
దేవుని అను గహము వలన హా(జల్ ముహాన్ముదు గనూలువారి "స్టే సామహిామ 
వలన ఇస్టామ్ మతములో చేరి వికమత్యముగలవయ్యెను, ఇట్టి సోడరభావము 
చూచి మదీనాలోనుండిన యూదులు నహీాంపయాల క వారిమధ్య మరలవిరోధ 
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ము కల్పింపవలెనని కుట్రిలు సలువ్రుదండిగొ, వారి కుటలకు( దగిన ఒక నమయ 
ము దొరశెను. ఒకచోట ఆ రెండు కుబుంబములవారుండంగా ఒక యూదుండు 

బుఆను యుద్ధమునందు వాడిన పాటలను చదివి వినిపించెను. అందుకే క వూర్వ 

చషషములు వరల (పజ్య్వరి'ల్లెను, అపుడు రెండు సతములవారును కత్తులు దూసనీ 

కొని యుద్ధమునకు నంసిద్ధులైై రి, -ఈవిషయము సాత్ వై వి గంబరులనారిశీ తెలి 
నీన ఇంటినే తవు శిష్యులను వెంటంబెట్టుకొని ఆ చోటునక పోయి ఓ ముస 
ల్మానులా రా! దేవునికి భయపడు, చేను మామధ్య నుండగా నిట్లు చేయం 
దగునా ? మిమ్ము దేవుడు అవిశ్వాసమను నంధకారమునుండి ఇస్తౌమ్ ఆను 
చెలుతురుభోనికి తీసికొని వచ్చెనుగదా | అపు వచ్చియు ఇేమి పూర్వపు 
మూథత్వము మాసకున్నారు అని పలుకగానే 'అన్నారులు కత్తులు పాలు వేసీ 
తాము వెసీన పనికి సిస్టపడి ఒకరినొకరు కాంగలిం చుకొని ఏడఏసాగిరి. యూ 
దులు పన్నిన కుట్రకు మోసపోరిని గదా అని చింతించి ఇ్షంక్రమోఃద జాగత్త 

గానుండవలెననిని శృయించుకొనిరి, ఈవిషయమేె మై నాక్యములలో 'చస్ప (బడినది 

వ్యా॥ 102. ముసల్మాానులు దేవునియందు చాల భయభక్తులు గలిగి 
యుండవలెను, ఏ కార స్టములోను "దేవుని యా జకు వ్యతి రకముగా నడవ? 
గూడదు. ఇస్తావ్ లో స్థిరముగా నుండి మృతి నీశందువజక్షు భయభ ప్త కులతో 
ఇన్ధామ్ ధరమ ౪ లను తీనుసరించుచు ముసల్మానులుగా సె సె మృృతినొందవ లెను. 
163 . ఖురా నె షరిఫు, చేవుని తాడుగా జెప్పంబడినది. జీవుని సన్నిధాన 
మునందు ఆతని ప్రీతిని పడయుటకు ఖురానె షరీఫును స్థిరముగా నవలంబింప 

వలను, దానికి విరుద్ధముగా తమ ఇష్టానుసారము గానడవ (గరాడదు, అందటు 

ము సలాసనులుకుకూడిఏకమత్యము వహి హించి ఖురా నెషరీఫునుఅనునరింపవ లెను. 
ఐకనుత్యము వీడి వెక్కు_ చీలికలు గాచీలిపో రాదు, అందుబాలన్ష స్లములున్న వి, 
డేన్రండు తన అను[గ్రవాయు చే ఇస్టావానకు ఫపూర్వయు విరోధులుగా నున్న వారి 
హాదయములందు ఐకమత్యము కల్పించి సోదరులు గాం జేసెను, ఖస్తామునకు 
పూర్వము పాపకార్యములు చేయుచు నరకాగ్నిగుండములో పడుటకు సంసీ 
ద్దు యున్నవారిని చానిగండి తప్పించి సన్నార్హయను భూవీమోశమార్చము 
సౌసంగొను. ఇట్టి "దేవు అనుగ్రహమును (జై పీకి "దొచ్చుకొని కలపాము వీడి 
సన్మార్షులె యుండవఅెను. 104. ధర్మ(ప్రచారమ చేయుటను సత్కౌర్యము 
లు చేయుట శై బోధి చుటకమను పొాపకారన్టియు: ని పే.ధిం గుటాసను ముసల్మా 

నులలో కొందు మతే విద్వాంనులుండవ లెను, అపుడు భక్ కీ సోదర భావము, 
మతాభువృద్ధి. లోకవిజంయము గలుగును, మత (ప్రచారకులు ఖు రాను ధర్మము 

లను, హ(జల్ రనూలువారి యపబేశములను, వారి నడవడికను భాగుగా నె 
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ఆంగ కాల పరిస్థితుల నెజీంగి గొప్ప అనుభవముగలవారుగా నుండవలెను, 
లేనిచో లాభములకు బదులు నష్టము లే కలుగును. సంఘములో దురాచారమయు 
లు ప్రబలినప్పుడు బోధించి ముచిమార్షమునకు (తిప్పనిచో వాని చెడుఫలితము 
లు సంఘములోని ముచివారికిని చెడ్డవారికీని లభించును. కావున ముసల్మా 
నులు ఈ విషయమందు (శద్దపు చ్చుకొందురు గాక ! 105, యూదులు క్రస్త 
వులు చేవునినుండి స్పష్టమైన ధర్మములు వచ్చిన విదపను వారిలో శ్రేదవులు 
కల్పించుకొని తమ సా నుసొరయుగా వర్తించి మత ధర్మములను ఏడి ఉభాయ 
లోగకములలోను గ్ ప్పుబాధకుపా శ్రుశై నట్టు మునల్మానులుకూడ కాంగూడదు, 

కి యామాతబ్ "యబ్ జవుజావాన్-వతస్ వద్దువు జావాన్-ఫ-అవ్మ 
లాజీ-నస్ -వద్దత్ -వుజూ హు-వాుమ్- ఆక ఫ ర్తుమ్-బఅ-ద--ఈ మౌానికుమ్-ఫజూఖుల్ - 

ఆజాబి-బినా-కున్తుమ్ -తేక్సురూన్. 107. వ-అమ్మ బజీననబ్ యజ్ జల్ -వుజూమాు 

వాజ్ -ఫ-ధీరవ్మాతిల్లాపా హుమ్"ఫీహో-ఖాలిదూన్. 108. ర్రిల్క-ఆయాతు 

లాహి-న న్లూహో-అైై కాబిల్ -వా భో ఖావమల్లాహు-యురీదుసల్మల్ -లిల్-ఆల 

మాన్, 109.వలిల్లాహి-మా ఫిస్-సమావాతి- వమా-ఫిల్ ఆర్ జి-వ-ఇలల్లాహిళతుర్ 
జజిల్ -ఉమూర్, 

106. ఆదినమును కొందఆజిముఖములు తెల్లనివగును, మజీకొందజిముఖములు 
నల్లనివగును, కావున ఎవరి ముఖములు నల్టనివగునో వారితో మిరు విశ ఏనీంచిన 
పిదప అవిశ్వాసులై తిరిగదా ! ఇత అవిశా(స ఫలితమగు నరకబాధ అనుభ 
విఎవుండు అని చెప్ప బడును, 107. మణీ యు ఎవరిముఖములు తెల్పనివాయ నో 
వారు "దేవుని కృపకు పాతు9లగుదురు. వారు చేనుని కృప అను స్వర్షములో 
నడా యుందురు, 108. ఇవి జేవుని వాక్యములు. వానిని వా స్తవముగ చదివి 
నీకు వినువించుచున్నారము. మజియు “దేవు లోకులకు అన్యాయము చేయం 
గోరండు, 109. వుణీయు ఆకాశములోను భూమిలోనున్న నమ స్త్వము దేవునిచే, 
మణీయు నమ_స్తమ దేవుని యొద్దశే మరలవలనీయున్న ది, 

వ్యా॥ 106 : 109. ఈవాక్యమలతో తీర్పుదినమునందు, వి శ్వాసులకును 
ఆవిశ్వానులకును గల భేదము తెల్పంబడ్రుచున్నది, విశ్వాసుల ముఖములు వారి 
భ్తవిశ్వాసములవలన గలుగు లేజన్సుచే (ప్రకాశించుచు తెల్తనివై తేటగా 
నుండును. వారు పరమానందముతో నుందురు. అవిశ్యానులును వంచకులును, 
మతభొష్టులును, తమ అవిశ్వాసృవంచ నలచే హేనస్టితిలోంయడియుందురు. వారి 
ముఖములు నల్లనివిగా నుండును, వా కెట్టి గౌరవముగాని సంతసముగానియుం 
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డదు, అట్రివారితో అవిశ్వాస తిరస్కారమయుల ఫలితమగు నరకబాధ ఆనుభి 
వి-వ్రండని చెప్పయిడును, ఆ పలుపకూడ వారికి బాధాశరముగా నుండును, 
వి వ్వానులు చేవుని ఫీ)తి పడనీ న్వర్ష సాఖ్యముల ననుభవీఎచుచు నందు గజా 
నివసింతురు, ఇ్రవన్నియును సత్యమైన దేవుని వాకన్టములు, దేవుండు తన 
ప్రవ క్రమూలమున మానవులకు ధర్మములను "దెలువుచున్నాండు. "దేవుండు నియ 
మించు (పతి ధర్భము న్యాయమైనది. చేవుడు మానవులమై ఎట్టిఅన్యాయము 
వేయండు. నర్వము ముందుగాని దెలువు చున్నాయు. భూమ్యాకాశముఖలో 
నున్న సమస్తము చేవునికి లోంబడియున్నది. తుదకు సమస్తము చేవునియుద్దక 
మరలవలసియున్న ది. కావున "బేవుం డెందులకు అన్యాయము చేయును P ఎప్ప 
టికీని వేయండు. మానవులు తమ అవివేకముచే దుర్యార్షమునందుపోంయి దాని 
ఫలితము వా'రే అనుభావింతురు. 

110. కున్తుమ్- వైర ఉమ్మతి౯ -ఉఖ్రిజత్ -లిన్నా నీ- తామరూన-విల్ము 

అ అ మ్ఫి-.వతన-మా న-అనిల్- ముకాకరి-వతూమి నూ న-బిల్లాహి-- వలౌ _ ఆమన- 
అవ్హుుల్ - కేతాబి-లకాన-క్షైరల్ -లముమ్-మిన్-హుముల్ ఇ మూమినూ న-వ-అక్ 

నరువుముల్-ఫాసిఖూన్. 111. లన్ యజ గ్రూకుమ్-ఇల్లాలన్-చలన్-యుఖా 

తిలూకుమ్ -యువలూ - కముల్ -అచ్చార-సుమ్మ" లాయున్-సరూన్. 112, జురి 
వి. దే 

బల్ "అలై హిము- ద్ జిల్లతు- ఏన.మా. _సుఖిఫ్టూ- ఇలా _బీవాబజ్ - లిమ్-మినల్లాపి-- 

వహల్లిమ్-మినన్నా సీ వ-బాడా-బి- గజబిమ్-మినల్లాహి- వజురిబత్ _ఆ౭ హాము 

ల్ మస్క-నతు" జాలిక బిఅన్న హుమ్-కానూ- -యకృ్ళురూన-బి-ఆయాతిల్లాపి-- వ 

యఖ తలూనల్- అంబియాహాబి ౫ ర- హాఖ్ ఖిన్ జాలిక-వినా- _అసా-వశానూ క. 
లి దా 

యలఅ.తదూన్. 

110. మారు సరస్యమతస్థులకల్న ,శెష్టులు. మీరు ప్రజలవేలుకొఅకు వర్చడి 
తిరి, మోరు ధర్మమును బోధింతురు. మణీయు అధర్మమయును నిపే.ధింతురు. మ 
ఆఅీయు మీరు దేవునియందువిశౌ (సము గలిగి యుందురు, మత్తియు (గంథము గల 
వారు విశ్వసించినవో వారికి మేలై యుండును. వారిలో కొందలు వి శ్వాసను 
లుగా నున్నారు, మతీయు వారిలో అనేకులు, ఆవిభఛేయలుగా నున్నారు. 
111, వారు మిమ్ము కొంచెము చాధించుటతప్ప ఏలాటి నష్టము మోకు చేయం 
జాలరు. మజీయు వారు మితో యుద్ధమాడినచో వారు మోకు ఏయు చూపి 
పొ జీపోవుదురు, వాన శెట్టి సహాయమును  లషుంపదు, 112, వారు "దేవునినుండి 
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యు (పజలనుండి యు అభయదసావీజ: పొందితేతప్ప వా రెచ్చటనుండినను 
వారి కవమానము విధింపంబజెను. మజీయు వారు డివుని కొపమునకుపాతు 
వైరి, కాన వారికి హొనదశయు విధింపంబజెను. ఇది వారు "జేవుని సూచన 
లను తిరన్క_రించినం దువలనను అన్యాయము గా (పవ కలను చంపు చుండినందు 
వలనను, అవిధేయు'శై నందునను, నియమములు మించిపోన్ర చుండినందువల 
నను సంభ వించెను, 

వ్యా॥ 110, వాజత్ వైగంబరులవారు, సరర్పజ గత్తునకు (పవక్షగా నియ 
మింపంబడి (ప్రవక్శలలో ఘనతను పొందినవారు. వారిననసరించు మసల్మానులు 
కూడ సర్వ మతస్థుల కన్న (కేసులు. ముసల్యానులు నర్వ లోకులకు మేలుచేయు 
టకును, ధర్మమును బోధించి అధర్మమును నిపీధించుటకును నియమించంబడిరి. 
కావున వారు తమ యువ్యమము నెరవేర్చు చుం డున తవజుకు ఘనతను మేలును 
పొందుదురు. ముసల్మానులు సత్కార్యములు సలిపీ తౌము ఇతరులకు మార్ష 
దర్శకులు కావలెను. వారు "బేవుని యందు భక్తి, విశా(సమలు గలిగి యుండవ 
అను. ముసల్మానులు విశ్వసించినట్లు (గంథము గల వారస యూదులును నస్రా 
'నీలును విశ్వసీంచినచో వారికి కూడ ఘనతయును చులును అభక్సించియుండును, 
కాని వారిలో కొందలునూత ము విశ్వసించి అమేలునుపొందిఏ. కాని ఆనే 
కులు అవిభేయ తై విశ్వనీంపక అవిశ్వాను శారి. వారిలోని అవిభేయలగు దు 
స్ట్రలు, మునల్మానులను దూవించుచు బాధించుటతప్ప వేణు నష్టములు వాదిక్షిం 
జేయ(డాలరు. వారిసంఖ్య ఎక్కు_వగానున్నను ఒకవేళ్ ముసల్మానుఅకును 
వారిశీని యుద్ధము సంభవించినవో వారు థైెర్యసాహసములు విడిచి ముసల్మా 
నుల ఎదుట నిలువంజూలక వీథ్ర చూపి షాణీపోవుదురు. మజి వారికి లోడుపడ్డి 
_తిరష్టము నొ్"సంగువా రెవరును దొరకరు అని మందుగానే వారిస్టితిగతులు ముస 
ల్మానులకు6 'జలుపబ డెను. ఆందుశే ముసల్మ్భాను=కు థెర్య సావానరులు (పబ 
లెను. కొన్ని సంవత్సరములలో నే యూదులు చేసిన కుటలు సాగక వారు పశా 
బొతులై తమ పురములను వీడిపోవలసీవ చ్చెను. 112. యూదులకు సంభవించిన 
దుగ్గతి యిందు చెప్పంబడి యును, వారుగావించుచున్న పాపముల షస లితముగ 
వారి రాజ్యముల్ బాటు మానమునువో గా వారితరులన లోబడి పీంనదశ నను 
భావించిరి, అవ్నటినుండి ఇప్పటివజకును యూదులు "దేనుండు నెలవిచ్చునటు హీన 
దశలో నేపడి (పాణభీతి గలిగియున్నా రు. ఎచ్చుటను వారికి గారవమును అభ 
యమును లేదు, ఇంకమాదను వారికీ రాజ్య గౌరవములు లభింపవు. శాని వారు 
"బేవుని "సెలవు ననుసరించి (పార్ధన (తపన్సు) లో నిమగ్ను ఇ ముసల్మానులతో 
యుద్ధమాడనివారు, ధరర్హయయుద్ధములో వధింపంబడ రు, అ ప్రవారికి అభ యముగ లదు, 
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ఇటులే స్త్రీలును యు క్రవయస్సుపొందనిబాలురును యుద్దములో వధింపలుడరు. 
ఇట్టి వాదే "దేవుని వలన అభయము గలగు. మఆీయి (ప్రజలు చేసికొన్న 
నిబంధన ఒడంబడిక దసావీబులవఐన వారికి ఆత్మ ధనరత్ష్మణ లభించును, కాని 
స్వాతంత్ర్యము అసింపదు, 

418, తై సూ-నవాఅన్-మిన్ -అప్లిల్ _క్ష్ తాబి-ఉమ్మతున్ -ఖాయినుతున్ - 
యత్హూని ఆయా తిల్లాహి-ఆనా అలాల లివవుమ్-యస్ జుదూన్, 114. యూమి 

నూస-బిల్లా పీ-వల్ -యామిల్-ఆఅఖిరివయామురూన-బిల్- మలరూఫి- నయన్. 

వొన-అనిల్-మున్ కరావయుసారాఊన-ఫిల్ పా రాలివ-జలాఖ కమినన్ సాలిహీన్ 

115. వామాయఫ్అలూ-మిన్ ఫై రిన్-సలన్-యుక్ ఫరూవు-వల్లాహు-అలీమమ్ 
బిల్ -ముత్తఖీన్. 

118, వానందఖును సములుకారు. గ)౦ంథము గల వారిలోను కొందు 
సన్మాగ్లులు గలరు. నాదు ర్యాతులందు దేవుని వాక్యములు పఠించుచున్నారు. 
మ౭కీయయ వారు సాష్టాంగము (సీజ్ఞా)లు కోయు యన్నారు. 114. వారు దేవుని 
యందును తుదిదినమందును విశ్వాసము గలిగి యున్నారు.. మణియు వారు 
ధరర్ణిమను బోధించుచు, అధర్మమును నిమేధించుచున్నారు. మతి ము వారు 
సత్కా-ర్యముల శే పరుగాత్తుచుస్పారు. మజియు వారు నుణ్యాత్భులలో చేరిన 
వారు. 114. మణీయు వారుచేయు ఎట్టి సనత్మా-ర్యమునుు తిరన్మరింపంబ 
డదు. మజియు భయభక్తులు గలవారిని చేవుండు చాగుగా నెలుంగును, 

వ్యా॥ 113 : 115. యూదులందలును నముఖుకారొ, వారిళోను కొం 
దలు “స్లామ్ "ను స్వీకరించి నన్మార్షులెన భక్షులును గలరు. వారు లోక 
మంతే నిదలోము ని గి యున్నప్పుడు లేచి "బేవుని గ)ంథములోని వాక్యములను 
పఠించుచు నమాబు సలుప్రుచు అందు సామ్హాంగము (సిజ్బా) లు వేయుదురు. 

వారు "దేవునియందు స్థిరమైన భక్షి విశ్వానములు గలిగి తీర్చు దినమును నమ్మి 
తమ యాత్మలను సవరించుకొనుచు ఇతరులనుకూడ న త్కార్యములనుచేయు 6 
డనియు పా'పకార్యములు వదలుండనియు బోధింతురు, నత్కా_ర్యనులు చేయు 
టో ఒకరినొకరు మించిపోవుటకు (పయత్నింతురు, అందు వలాటి సోమరిత 
నము వపాంపరు. వుణ్యకాగ్యముల్న కె పరుగౌత్తుచు చాల శ్రద్ధల్ " చేయుదురు, 
ఇట్ల గుణముగలవాెరే మంచి అవృషస్తవంతు న వుణ్యాత్యులు, వారుచే సీన (పతి 
సత్కా_ ర్యము తిరన్కరింసంబిడక వారికీ నుణ్టి ఫలితము లభించును, "బేవునికి 
సర్వము తెలియును. భక్తులను దుర్యార్థలను "వేటుపఅచును. అందఆీకీ సమా 
నముగాం జేయండు, ఎవరికిందగినిఫలితము వానికి నానంగును, 
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116, ఇన్నల్ల లజేన-కఫరూ-లన్' -తుగ్ నమ-లన్ -వబమ్-అవువొలువ్వ్యుమ్ - 

వలా-జౌలాదువుమ్ -మినల్లాహీ మెఅన్-వ ఉలాయిక- అన్ హాబున్నారి-నాుమ్ - 

వీహా-ఖాలిదూన్, 117. మసలు-మా- యున్ ఫిఖూన" ఫీహాడహిల్ హయాలిద్- 

దున్యా-కనుసలి- హాన్ “ఫేహో 'నిర్రున్- అసాబి త్ హర్ స-ఖామిన్' జలమూ-- అన్ఫు 

సవముమ్-ఫఅవ్ా-లకత్ వు- వమా-జలమ-వఎముల్లావు- వలాకిన్ -అన్ ఫు సవ్యుమ్" 

యజ్ లిమూన్. 

116, అవిశౌ పసుల నవారిని, వారిధనము, వారిబిడ్డలు, "దేవుని శితనుండి 
తప్పింపంజాలరు. మణీయు వారు నరకాగ్ని నివానులు, లందు వారు నదాయుం 

దురు. 117. వారు ఇపాలోకజీవితములో చేయు ధనవ్యయము త్మీవమైన చలి 
గాలితగిలి నాశమొందిన దుర్మ్శార్టుల పొలమును ఐోలియున్నది. మణియు 
"దేవుండు వారియెడ అన్యాయము చేయలేదు. కాని వారే తమయాత్మలకు 
అన్యాయము చేసికొను చున్నారు. 

వ్యా! 116: 117. మునుపటి వాక్యము లలో భక్ విశ్వాసములు గల 

మసల్మానులు చేయు సత్కార్య్యముల ఫలితమునుగహార్చి చెప్పబిడియె. ఇంక 

అవిశ్వాసులను గూర్చి చెప్పంబడుచున్నది. వారు తవు ధనముపైనను సంతా 

నమువైనను ఆధారపడుట అవివేకము. అవి చేనునిశిశ్షనుండి రవంతయు తవ్పిం 

పంజాలవు. వారు విశ్వసీంపక అవిశ్వానులుగానే చచ్చినచో వారు నరకనివా 

సులగుదురు. వారందు సదా యుందురు. వారు ఇపాలోక జీవితకాలమందు 
వేనీన చానము భలింపదు. మణీయు వారు ఇస్రైామ్ నకు విరోధముగా ఖర్చు 

చేయు ధనము వృథ పోవును. దానివలన నుభయలోకములలోను వారి శెట్టి 
ఫలము లభింపదు. వారుచేయుఖర్చులు నాశమునొందుట, దుర్మార్గులపొలము 
చలిగాలివీ చి నాశ మొంది ఫలింపని యట్లు అవిశ్వానుల దానములు | 'లింపవు, 

(ప్రతి స త్కార్యము భలించుటకు నిశనము (ఈమాన్)మూలమొనది. విశ్వా 
సములేని దానములు ఫలింపవు. అవి "దేవునికి (పియమైనవిగావు. అవి జ్ఞానులు 
తేమ యాత్మల పై పం దామే అనాధ యముసు నష్టమును చేసికొను చున్నారు. 

'జేవుండు వారికెట్టి అన్యాయము చేయలేదు, 

న! అనాం 

118. యా--ఆ య్యు-హా ల్ల జీనాఆమ నూ-లా నల్ - తఖిజూ-ని- తానతకు - 
wD అనాది 

మిన్ -దూనికుమ-లాయాలూ నకుమ్ -ఖచాలక-వద్దూం-మా అని తుమ్ -ఖద్ -బదతిల్- 

బగ్ జా-ఉ-మిన్ అఫ్ వాపా-హిమ్-వమా-తుఖ్ ఫీ-సు దూరువూుమ్-ఆక ృరు-ఖద్ - 
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శంకరం ఆయాలి-ఇన్” కున్ తుమ్ -3అ ఖిలూన్. 119.హో-అన్తు 

0 న a 
తీ నా. 

కీతాబి-కుల్లిపీ బా వర్తిజా-లఖోకువ్ ను -ఖాలూ తమన్నా వల్తహా. -ఖ లౌ "-అజ్జూ అలై 

కుముల్ -ఆనామిల-మినల్ - వజఖూల్ -మూతూం-బి న దకుమ్ -బన్నల్లాపా. అలీము 
ఎడా అవల్ 

మ్-బి-జాతిస్-నుదూర్ .120.ఇన్ తమ్సస్ వమ్-హాసనతున్-తసూవామ్-వల్సన్ 
తుసిబ్ కుమ్-సయ్యిఅతు న్ "యఫ్ రవహూూ-బెిహో-వల్లిన్ తస్ విరూ-వతత్- తఖూ-లా - 

యజురుకుమ్ - 3 శెదుపహూుల్ ఇ మైల్" ఇన్నల్లాపవా- బిమా-యల్మలూనయుప్_ 

118. ఓ ముసల్మానులా రా! మీరు తమవారినితప్ప నితరులను రవా 
స్యము తేలుపునట్టి 'న్నహితులుగాం చేసికొనకుండు, వారు మిము నాశము చేయు 
టరు శక్తి క్రి వంచన లేకుండ (పయలత్నింతురు. మోనష స్షయనువారో కోరు చున్నారు. 
వారి నోట్ల నుండి వారి విరోధము బయలుపడుచున్నది. మజీయువారు తవు 
హాదయమయ లలో డాంచునది వాల అధికమైనది. మోకు తెలివియున్న చో మేము 
మోకు స్పష్టమైన సూచనలు శెలికియయున్నాము. 119. వినడు మిరు వారికి 
"స్నేహితులు గానున్నారు, మణీవారు మికుస్పే హితులు గాలేరు. మిరు అన్ని 
(గ్రంథమును నమ్ము చున్నారు. మణీయు వారు మాతోకలియునపుడు “చేయు 
కూడ ముసల్మానులమ*ిని పలుకుదురు. మణియు వాెరేకాంతముననున న్నప్పుశు 
మ్మోపెని కోపముత్తో తమ్య(వేల్ల్ను కలి చుకొందురు. మిరు మాకోపముచే గనావ్రుల 
డని ఓ ప్రవక్తా! పలుకుము. నిశ్చయము గా "దేవుడు ప్యాదయములలోనున్న ది 
యెొజుంగును, 120. మూశే దైన మేలుగలిగినచో వారికది దుఃఖము కలిగిం 
చును. మణియు మిేేదైన కీడుగలిగినచో నారికది నంతోషము గానుండును, 
మణీయు మారు సహీించుచు భయభక్తులు గలిగియుండినచో వారి కట) మీ 
శేలాటి నష్టమును కలిగింపయాలదు. నిశ్చయముగా వారుజేయునది అంతయు 
దేవునికి ఆధీనమై యున్నది, 

వ్యా॥ 118-120. అవిశా(సులును యూదులును, వంచకులును, ముస 
ల్మానులలతో స్నేహితులుగా నటిందుచు కొన్నిరపాసక్రిములు శతెలిసికొను దు 
నష్టములుకలిగిం మటకు వెనుదీయక కుట్రలుసలువు చుండిరి, ముసల్తానులువం చన 
భొనము లేకుండ వారిని స్నేహితులు గాభావించుచు తనురహాన్యములుకొన్ని టిని 

వారికిందెలుపుచుండిరి. అట్లు చేయకూడదు, నిజముగా ముసల్మానుై న భక 
తో అట్టిసే న్నీ హముంచవ లెను. కాని హృదయములలో టేేషయుంచుకొని ముస 
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ల్యానులా వినాశము కోతుచు ఎదుటవచ్చినపుడు మేముకూడ విశ్వానులమని 
పలుకుచు వెనుకకు పోయినవుడు ముసల్మానులవై ని కోపములో తమ వేళ్ళ 
ను కలుచుకొొను దుష్టులు స్నే వామునకు యోగ్యులుకారు. అట్టివారితో జ్యాగ 

త గా ప్రవర్తి ంపవతెను, వారిహృృుదయము లలోని -బ్వేషము లన్ని యు "దేవం జ 

లుంగును. ఆతేండువారికీం దగిన శిక్షవిధించును, దుష్టులు తవమకోపముచే తామే 

నశింతురు. ఇతరుల కేనష్టమును చేయంజూలరు. మసల్బానులకేదై న విజయము 
గాని మేలుగాని గలిగినచో అవిశ్వానులై న దోొవులు సహింపంజాలక 
దుఃఖింతురు, మటణి నస్తము గాని కీడుగాని సంభవించినవో వారికి మిక్కిలి సం 
తోష సకరము గానుండును, "స్నేహామువదలినచో వారు కుట 9లుసలి వి త్రింకోను కష్ట 

ము కలిగింతురేమో ననుసం జేహము ననవసరము, కావున నిటి టి స్వభావము గల 
దుష్టులపటఏవలన మునల్మానుల కేనష్టమును గలుగదు, కావునమున సల్మానులు 
సహనము (ఓర్చు వహించి భయభకు, “లతో నుండవలెను, దుమ్హలుశేయు కుట 
లు వారికర్మలు దేవునికి బాగుగాందెలియును. అవన్నియు -జీవనికిమించిపోవు, 
వారి కట్పులుసాగవు, తుదకు మునలాగ్హినులే విజయము పొందుదురు, 

121. వలచే కౌగడాత- మిన్"అవొలిక “తుబవ్వి-వుల్ -మూామినీన- మఖా ప్రద 

లిక్-ఖఇతౌలి-వల్లావు-సమి-ఉన్ అనీన్. 122. ఇక్ "వామ్ము త్ -శాబ్రఫశాని-మిన్ 

కుమ్"ఆన్ త్ షలా-వల్లాను-వలి య్యుహుమ--వ-అలల్లాహిఫల్ -యత- వక్ర గా 

లిల్ -మూమినూన్ . 129. _వలఖుద్-నసర-పముల్లాహు" బీబ ద్రిన్-వః -వఅన్నుమ్ - అజి 

లతున్-ఫ త్త తా ఖుల్లాహా- ల- అఆల్లకమ్-తస్కురూన్, 124, ఇక్ తఖూలు - లిల్- 

మూమినీన-అలన్ -యక్ “ఫీయకుమ్ -అన్ -యుమిద్దకుమ్ -రబు పపము. విన- సలానతి 

ఆలాఫిమ్- మినల్-మలాఇకతియున్ జలీన్, 125, బలాఇన్-తన్ బిరూ_ వత త్ర- 

ఖా -వాయాతూకుమ్ -మిన్-ఫారిపిా- మ-హాజా-యమ్-దిద్ -వమ్-రబు న్బకమ్ "బి 

ఖమ్సతి-ఆలా ఫీమ్" -మినఠ్- మలా -ఇకతి-ముసవ్విమాన్ . 126. సమా..జలల- హు 

న్ు -ఇల్గా -. బుష్ రా "లకుమ్-వలి- తత్-మఇన్న -ఘులూబుకుమ్-బిహీ-వమన్ 

నస్ "రా ఇిల్లా-మిన్-ఇన్ -దిల్లా-హిల్- లజిజల్.హకీకా. 127. వియఖాతల తె 
ఫమ్-మినల్ల-జీన- క్ర ఫరూ-జౌ_యక్-బితహుమ-ఫయన్ -ఖలిబూ+బ్బబీన్, 128, 

చైస-లక-మినల్ అ మి-మైఉన్" కజౌయళూబ-అలైపామ్-జా-యుఆక్పీబహుమ్- 
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ఫఇన్నవాుమ్-జాలిమూన్. 129. వలిల్లాపిామా ఫిస్-సమావాతి-వమాఫిల్- అ 
రజాయగ్ -ఫిరూలిమన్ -యహాణి- -వాయు-అబజ్ -జీబు మన్ -యపఫాడ- వల్లాహు _ గ 

ఫూరుర్.ర రహీమ్. 

121. నీవు నీయింటినుండి పాతక కాలమందు బయలు బేఆి యుద్ధము 
నకై ముసల్మానులక్రు స్థలములు నియమింపసాగితివి, మణి యు "దేవు(శుసరగీయ 
వినువాండును, సర్వ్యజ్ఞాం డును, 122, మాలోని రెండు తెగలవారు శ్రై ర్యయవ్ీడు 
టకు సిద్ధమైనపుడు జండు వారికి సహాయుంైై యుండెను, మటీయు ముస 
ల్నానులు చెవునినైన నే యాధారపడియుండవన లను, 123. మశియు 'జేవుండు 
బదర్ యద్ధమందు, మీరు బలహీనులుగా నున్నపుడు మాకు తోడుపడెను, 
కావున మౌరు కృతస్థిత సలుప్పుట కై. జీవునికి భయపడుండు. 124. అప్పుడునీవు 
ముసల్మానులతో మోప$భువు ఆకాశమునుండి మూండు వేలమంది “దేవదూత 

లనుపంవి మాకుతోడుప ఉనమీకు చాలదా? అని చెప్పు చుంటివి, నిశ్చయముగా 

మీరు సహనము వహిుచి, భయభ క్షలుగలిగియండినచో, నతు 9వువచ్చి ఆక 
స్నికము గా మోా_పె బడినచో, చిహ్నాములుగల ఐదువేలమంది చేవదూతలను 

మ ప్రభువు స పంపి మికు తోడుపడును. 125. మలకీయు -దేవుడయు దానివలన 

మోకు సంతోషమును మో మనస్సులకు కౌంతియును కలుగుటకు డానిని నియ 
మిం చెను, నర్వశ క్కుండును ) సర్వ్యజ్ఞుయను అగు "దేవునివలన నే సహాయము (విజ 

యము) లభిం మును ,1£26. అవి శానులై తెనవారిలో కొందణునీ. నళింపజేయుటకునుు 

లేక్ వాదిని తోయులు చుకొనుటకును అట్టు చెను మరల వారు ఆపజయము 

పొంది మరలిపోన్రదురు. 127. ఈ విషయ మందు నీ కేమియు. అధికారము 
లేదు. చేవు(శు వారిని క్షమించును లేక వారిని శిక్రి ౦ చును, ఎందుకన వారు 
చాల అన్యాయము చేయు చున్నారు. 1268, మజీయు ఆశాశమలోను, భూమి 
లోనునున్న సమస్తము దేవునిదే. తాను కోరిన వాగిని క్షమించును. మజీయు 
తాను ఇష్టపడి నవారిని శికశ్చించును. మణీయు దేవుండు త్నృమించువాండును, 
దయాళువును. 

వ్యా॥ 121, మునుపటి వాక్యములలో స సహానము భయభకులు వహీంపవ లెను 

అని యుండెను, ముసల్మానులు కొండలు వంచకుల కుట )లవలన సహనముభ క్రి 

వీడి నశించు సితిలో నుండగ "దేవుండు వారికి తోడుపడి సంరశక్షి ౦ చెను, ఈ 

విషయమ ఈ వాక్యములలో చెప్పంబ డెను, ఈ వాకన్టములు ఒహుదుయుద్ధమయు 
లో సంభవించిన విషయములు తెలుపుచున్నవి. ఒవుదు యుద్ధము నకు హా 

ర్వము హి[బీ శెండవ యేట బదర యుద్ధము ముసల్మానులకునుఖు -రె మలకును 
జరిగి అందు బలహీనునైై యుద్ధసా మగ కన్న ముసల్మానులకు "దేవుని సహో 
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యమువలన గొప్ప విజయముకలిగాను. మక్కా ఖురెన్షుల నైన్భమయు మున 

లానుల నైన్టముకన్న మూడింతలు హెచ్చుగా నుండెను. జెబ్బదిమంది 

ఖర షుల నాయకులు చచ్చిరి. డౌబ్బదిమంది ముసల్మానుల చేతిలోం బిక్కిం, 

ఓడిపోయిన ఖంరె షులు మక్క్కాసపురమునకు వోయి పగదీర్చుకొనుటక్రు గొప్ప 

సై న్యమును చేర్చుకొని హాజీ, మూండవయేట మదీనావై దాడి వడలివచ్చిం. 

ఆ వార్త వైగంబరులవారికం చెలిని తమ శిష్యుల సలహోపొందిరి. పాజల్ 

వెగంబరులవారు మదీనాలో నెయుండి యుద్ధము నలివినచో చాగుండునని 

తలంచిరి. వంచకులనాయకుండగు అబ్బుల్లా బిన్ సలూనులుకూడ ఆఅభిపాయమే 

యిచ్చెను, కాని ఆనేకులు ముసలాళ్చనులు మవీనావురమునకు బయట పోయి 

శత్రువులను మార్కొనవలెనని అభీ పాగీనమిచ్చిరి. అందుకు వాజిత్ వెగం 
బరులవారు సిద్దుల కవచము ధరించి (పాతశాలముననే తమ యింటినుండి 

బయలు బేఆిరి. పాం -చెంట "వేయిమంది మునల్మానులు బఖయలుబేజీరి, మదీనా 

పురమునకు మూండు మైల్స్ దూరమున ఒహుదుకొండ గలదు, అచ్చట వైగంబ 
దులవారు తమసైన్యమును నిలివరి, దారిలో నే వంచకుల నాయకుండగు అబ్బుల్లా 

బిన్నలూలు నామాటను మారు విన లేదు. కావున నేను యుదము చేయను 
అని లేన మూండదువందలమంది అను చరులతో పాజల్ సెగంబరులహారిని వదలి 

పోయెను, అప్పుడు మసలాగ్హినుల సైన్యము వడువందలు మాత) మే యుండెను. 
శతు ఏవుల న్న్యము మూ6జడుమైింజెను, బన హోరిసా, బినూసల్మా అను 

'రెండుతెగలవారు, అదో చూచి జ్రైర్యయువదలి యుద్ధరంగమయునువదలి పోవుటకు 
సిద్ధమైరి, అపుడు జీవుని అన్యుగవామువలన వారో మనస్సులు దృథపడినవి. 
జయాపజయములు "దేవుని చేతిలో నున్నవి. సైనికుల సంఖ్య వై లేవు. బదరు 
యుద్ధమందు ముసలగానుల సంఖ్య తక్కువగానున్నను "దేవుని వేతిలోజయాస 
జయములుండుటనుబట్టి తమకు జయము గలిగాను గదా అని నిశ్చయిం దుకొని 
"దేవున్నివె నాధారపడిరి. వారట్లు వంచకుల కు[టలవలన సంరశ్షింపంబడిరి, బద 

రు యుద్ధములో చేవదూతలు 'ముగలాారానుల పక్షమన శతు9వులతో యుద్ద 
మాడీరి, శతుఫ9న్చలు ఓడిపోయిరి, బదరు యుద్ధములో శతుొన్చలకు స హద 

యముగా కుర్గుబిన్ జావిర్ అనువాడు గొప్ప శైన్యమతీసికొని వచ్చు చున్నా 

డని వదంతి వెలువడెను, ఆప్పుడు వారు వచ్చినచో ముసలాగ్తనులకు లోడు 

పడుటప ఐదువేల బేవదూతలను "దేవుండు పంవును ఆని నువా ర నిచ్చెను, 
దానివలన ముసల్మా నుల మనస్సులకు కొంతియును, సుతోష నమును గలిగను. 

వారు ధై ర్యసాహసములలో యుద్ధమాడిరి. కొందటు అవిశ్వానులను నాశము 
చేయుటకును మఆికొందజిని పరాబితులుగా జేయుటకును ేవుండు ముసలా 
నులక లోఢప జెన్కు జయము దేవుని శ కి లో నును నున్నది, సైనికుల సంఖస్టు 
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నాధారపడియుండ లేదు. చేవుండు సెలవిచ్చిన స్ప్రే బదర్ యుద్ధములో ఆబూ 
జెవాల్ మొదలగు . కఠిను ఆన కాఫర్లు చచ్చి మిగిలినవారు పరాజితులై పారి 
పోయిరి. బేవండు సర్వశ క్రుయన్సు సర్వజ్షాండును. అతని శక్షికి మించిన చేది 
యునులేదు. తాను కోరినవారికి జయ మొసంగును. భక్తులు "దేవుని సెలవు 
ననుసరించి కృషి సలుపవతెను. దాని ఫలితము చేను డొసంగును, 127. 
ఒహదుయుద్ధమందు, ముందు మునల్మానులకు విజయము గలిగాను, ముసల్మా 
నులు కొల్లగొట్టిన సొమ్మును సేకరించుటను, కొండను నియమింపంబడీన మున 
లాను _సెనికులు చూచి మాక జయము గలిగాను అను సంతసములో సెగం 
బరులవారి సెలనుళేకనే తమ స్థానమును వశలిరి, కొందలు మా (తము అచ్చ 
టనే యుండిరి. ఇది శత్రువులు చూచి ఆ కొండ "వెనుక ై ైపునుండి వచ్చి 
అచ్చటనున్నవారిని చంవిరి. కొల్లగొట్టిన సొమ్మును “సేకరించుచున్న ముస 
ల్యానులవై ఆకన్నికము గా వచ్చి పడి ఘోరముగా వధించిరి. డొబ్బదిమంది 
ముసల్మానులు వధింపంబడిరి, వహా([జత్ మగంబరులవారికి గాయము తగిలి ఒక 
పల్లు విశీగి చేవామంతయయు నెత్తురుతో నిండి తెలివి తవ్పి (సామ్మునీల్లి) 
పడిపోయిన, వై గంబరులవారు మృతినొందిరి అను వదంతి లేచెను. ముసల్మా 
నులు చెల్గాచెదరెరి. సై గంబరులవారు తెలివినొంది శత్రువు గావించిన ఖఘోర ; 
హీంనను మాచి దుష్టనాయకులను శవీంప కోరిరి. అప్పుడు "దేవుండు అట్లు | 
చవేయవలదు అని ఆజ్ఞా వించెను. అందు నీకేమి అధికారము లేదు, నీన్ర జీవుని ' 
సెలవు ననుసరించి పచారమును యుద్ధమును చేయవలనీ నది మాతేమే. మిగ్ని 
లిన జయాపజయము లొసంగుట, క్షమించుట, శిక్షించుట చేవుని పని. 
ఒహూదు యుద్ద తులో ముసల్మానులలో పోరాడిన అవిశ్వౌానులు కొద్దికాలము 
లోనే 'జేవుని' అనుగ) హామువలసా ఇస్తాములో వేరి గొప్ప మతనేవగావించిరి, 
కావున భూమా బ్ *ములలోనున్న సమ_స్తము "దేవుని యధికారములోనున్న ది, 
తాను కొరినవారిని విశ్వౌనులను త్షమించును. అవిశ్వౌనులను శిక్షి ంచును. 
“బేశ్రండు తమించువాయళకు దయగలవాండును. అందు*ే దేవుండు ఒవాదులో 
ముసల్మానులను హాం సీంచిన అవి శ్వాసులను క్షమించి కరుణించి మునల్మాాను 
లునుగాం జేసెను. ఒహాదు య గామ ఇంకమింది వాక్యమలలోవచ్చును. బదరు 
యుద్ద వివరము నసూరయే అన్ఫాలులో వచ్చును. 

130. యా'అయ్యు పహాల్లజీన-ఆమనూ-లా-తావలుక్-రి బా-అజ్-ఆ ఫన్ 

మయుజా-అఫతన్ -వత్త ఖుల్లాహ-లఅల్లకమ్- ఫ్ లివూన్, 181, వత్తఖున్ నార 

లతీ-ఉ-ఇద్దల్ -లిల్-కా ఫిరీన్, 
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1830. ఓవిశ్వానులారా ! వడ్డి రెండింతలు గా పుచ్చుకొనకు(డు. మారు 

రథణపొందుట క శేవునికి భయపడుండు. 181. అవిశ్యాసులకుంగాను సిద్ధ 

పజచియున్న నరకాగ్ని నుండి తప్పంచికొనుండు, 

వ్యా! 180: 181. వడ్డిన్వాసారమయు వలన భె ధ్రైర్భయు భో కి శ్రిసన్న గిల్లి అగై 

ద్యమును లోభమును (ప్రబలును. ఇవి -ేవునిమార్లమందు త్యాగము వేయుటకు 

అడ్డుపడు ను, కాన వీనిని "బేవుండు నిశ ఫధించుచున్నా (డు. అదియునుగాక ముస 

ల్హనులవను యూదులకును పూర్వము వడ్డివాస్టపారము జరుగుచుండెను. ఆ 

వ్యాపా రసం బంధము వలనయూదులువంచకుల మూలము నమ్మటలుసలవీ మసల్యా 

నులకు నష్టము గలిగించుటకు యత్నించు చుండిరి, దానిఫలితమే అబ్దుల్లా బిన్ స 

లూలు బహోదు యుద్ధములో 'రాకపోవుటవ కారణము, అందుచే వడ్డివ్యాపా 

రమే యుండరాదని నీశే సీధింపలబయడాను. వూర్యము వడ్డి వడ్డికీవడ్డి పుచ్చుకొను చుండ 

గా బుణవంతుని సామ్మంతయు వడ్డపా పొవ్రచుండాను. కానన అసలువ్డ 

వ్యాపొరము అధర్మ మని యు దానిన “రెండింతలు వడ్మిపుచ్చుకొనుట ఇంకను 

ఘో రపాతేకము అనిభావమే ,-కాని కొంతవడ్డివుచ్చుకొ న వచ్చునను భావముగా 

దు, ఎవరై న మసీదులో దుర్భాషలా డిన పుడు ఓీయి మసీదులో దుర్భాషలాడ 

రుము అని చె వ్పీనచో మసీదుబయట దు ర్భాషలాడవచ్చునని భావము గాదు 

గదా! అసలు దుర్చాషలు చెడ్డవి. (ప్రార్థనసలుపుచోట దుర్భాష లాడుట మజిం 

తప్పు అనిభావము. అటుళే వడ్డి రెండింశలు ఫుచ్చుకొన కూడదని భావము 

భు నా లాభము లేదు, దానినివదలి చేనని యందు 

భక్ గలిగియండినచో విజయ మోత్షములు శేకూరును. వడ్డిన్ర చ్చుకొనువారికి 
నివాసస్థలము నరకాగ్ని, కావున భక్కులు దానినుండి తప్పించుకొనవ లెను. 

182. వఆశీఉల్లావా'వరొరసూల- లఅల్లకమ్ తుర్ -హమూక. 183. వ 

సారి ఈ వ్రలా- మగ్ ఫిరతిమ్- మిర్ -రబ్బివమ్ వజన్న తినే - అక్జుకాన్ - సమూవా 

తు-వల్ అర్జ- ఉఇద్దల్ -లిల్ -ముత ర ఖన్-. 134. అల్లజీన-యున్ ఫిఖూన- ఫిస్- 
—_ 0 

సర్రాల్ల 'వద్-జ(రాబ-వల్-శాళిమోనల్-₹౫ కొ జ-వల్ - ఆఫీనఅనీన్నా సీ వల్లావ- 
PE. PY. 

యుహిబ్బుల-ము హొ -నినీన్, 185. వల్లజీన-ఇజా- ఫఆలూ- ఫాపాషతన్ కాజ 
pare) pany. ) 

లమూ-అన్ ఫ్లసవామ్-జకరుల్లావా-ఫ స స్త గ్ ఫరూ-లిజు నూబిపామ్-వమ౯-యగ్ ఫి 
అలానే. వాలీ అ DY. ద 

రుజ్ - జు సూబఇల్ -లల్టాహు-వలమ్-యు యుసిరూ)-అలా-మా ఫ ఫఅలూ- వవుమ్- 

యల్ "లమూన్ 186, ఉలాయికాబజాఉవుమ్-మగ్ ఫిరతుమ్ - మిర్ రబ్నిపామ్-వజ 
నా. 
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9 వ 
న్నాతున్ -తజీమిన్ -తవనొ-తివాల్ -ఆన్హోరు-ఖాలివీన-ఫీప -వ-నితమాఅజ్రల్ 

ఆమిలీన్. 
182, మజియు మారు అను గహింపం బడుట క్రై దేవునికిని (ప్రవక్ష్యకును 

విధేయులుకండు. 158, మలి యు మీ(పభువునుండి శమాపణ పొందుటకును 

భూమా్య్చికాశమయులంత -వెడల్పుగల స్వర్షమును సొందుటకును పరుగాత్తుండు 

స్వర్లము భక్తులకొఅకు సిద్ధముగా చేయయుడినది. 184, ఆభక్షల సౌఖ్యశాల 

మందును ఖర్చును భువారు, మణియు వాగు కోపమును అణంచుకొనువారు. మ 

లకీ యయ (ప్రజలను క్ష్షమిం చువారు. మజియ దేవుండు సత్కార్యములను చేయు 

వారిని (వమిఎ దును , 185. మతీయు తాొమేచైన పొపశకార్యము చేనీనను తేక 

తమ యాత్మల పై అన్యాయము చేసికొన్న ను “బేవుని స్మరించి తమ పాపములకు 

శ్నేనవాపణ కోరుదురు. మజీయు దేవుడు తప్ప ఎవండు పొపములను క్షమించు 
వాయు గలండు. మిలీియు వారు తౌము చేనీన పొప కార్యముల క్ష వారము 

నాధింపరు. మళయు (ఇది) వారికి తెలిసియే యున్నది. 186- వారికి ప్రభు 

థు మాపణయును గాదు, కాలువలు (ప్రవహించు స్వర్లవనములుశు గలవు. అందు 

వారు సదా యుందురు, మణయు పత్కార్యములుచేయువారిక్ అందు గలుగు 

ఫలితము చాల మంచిది. 

వ్యా॥ 182. హూ(జత్ పపైగంబరులవారి యాజ్ఞలను ఆనుసరించి వారికీ వ్యా 

యులై యుండినచో జేవునిక్విభే భేయు యున్న శు ఎందుకనవారు దేవుని "సె 
పాందయే ౨ ఆజ్ఞావీంతేరు, మఆీ యు దేవు: డుకూడ భక్తులు ఆతని ప్రవ క్ర కదన 

వలెనని సిలవి గ్పియున్నాంయడు కావున ఉభియలోకములగగోను విజయము "మో 

తుము దేన్రనద నపొందవలెనన్న దేవునికిని ఆతని ప్రవక్తకునువి ₹ ధేయు_లై యుండ 

వలెను, = ప్రవక్త గ్త్ ఆజ్ఞను మోజణీనందువ+'న నే ఒవాదుయు ద్ధములో ముసల్తానులకు న 

ప్రయమగలిగాను. కవన ఆట్టుచేయక [ప్రవక్త క్రకవిధేయు ఆ యుండవ అను. 1శికి. 

“డేనుని తమాపణ (అనుగసాము) స్వర్హముపొందవలెనన్న డానికి సాధన నమ్ములైన 

సత్కా-ర్య్యములు చే చేయవలెను, అందు వలాటి సోమరితనము వహింపక చాల 

(ప్రయత్నము చేయవలెను. మానవుని యూవాలో భూవూ్య్థకాశములకన్న 

పెద్ద వేవియును చేను. అంతటి "ఐడల్పుగబ స్వర్షవఎనకు పాడ “వెంత యుండ 

వళనే చేవునికే యొజు(కం ఇది యూహించుటకు. గాను భూ మ్యా-కాశే ములు 

తేటి కఇొడల్పుగలది అని చెప్పుంబణెను, ౯ స్వర్షనివాసము భక్తులకు లభించును, 

-84 ఆ భక్తులు ఎట్టి సుగుణములుగలవారో ఈ వాక్యములలో చెప్పబడి 

మున్నది, భక్షులు సంపద గలిగి సౌఖ్యములో నున్నపుడు "దేవుని మలువక 

దేవని నసూర్షమందు పారణ తొక్టగము చేయునట్లు ధసమును ఖర్చు” నయుదురు. 
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కష్ట కాలమందును వడ్డివ్యాపారులవలె లోభము వహింపకుండ చేవ్యని ప్రీతి 

కొలుకు ధనము ఖర్చు (దానము చేయుదురు. (పతీకారయుచేయుశ క్రి లి గియు 

కోపమును ఆణంచుకొనుదురు. ఇతరులు చేసిన తప్పులకు శిన్షింపక క్షమించి 

యుప కొరము చేయుదురు. కావున అట్రివారిని డేవుండు _వేమించును, హజత 

చు గంబరులవారును వారి శిష్యులును ఇళ్లే వంర్తించుచుండిరి. 1805. భక్తులు 

ఆాము వేసీన పాపమునకును, ఆన్యాయమునకును పశ్చాత్రావపడి దేవుని స్ట 

రించి చేవునిశికకు భయపడి తవు పాపములు, స్యాయములే యని సమర్థింప, 
బూనక భయభక్తు లతో -జేవుని నన్నిధానమందు శమాపణ -ంయకొందీరు. 

పాపముచే చేయుచు నందే సిమగ్ను వై యుండుట చాల చెడుగు. దాని శిక్ష 

ఇవాల కఠీనమగునని వారికీం చెలియును. కావున వారు పాపకార్యములను 

వదలుకొని భయభక్తులుగలిగి దేవుని పాగర్టింతురు, "దెవుండుతప్పు ఎవంతును 
తమించువాండులేండు. కావున "దేవుని సవస్య్రఖమన నే "వేండవలను. అట్లిభక్రు 

లకు వారి స త్కా-ర్యముల ఫలితము మంచిది గానే లభించును, వారిని "దండు 

చమించి వారికి స్వర్షనివాసము దయచేయును, ఆ న్వర్ణమునందుండు వృషముల 

(కిందుగను మేడల కీందుగను నీటి కాలువలు (ప్రవహించుచుండును, 

187, ఖర్ఖలత్ -మిన్ ఖబ్ లికుమ్-సుననున్-ఫసీరూ"ఫిల్-అర్బి _ ఫన్- 

జురూ.ె వై ఫ-కాన-అఖిబతుల్ - ముకెజ్ జిబీన్, 188. హాజాబియానుల్ -లిన్నా సీ 
శవాల రష 

వహాదన్ - వమా" "ఇజకుల్-లిల్-ము శ్ర తఖిన్. 189. వలా-తహీానూ-నలా తహొ జ్ఞ 

నూ-వఅన్తునుల్ _అక్లాన-ఇన్ “కున్ -తుమ్-మూమినీమ్, 1140. ఇన్-యమా"నస్ 

రమ్ -ఖర్ "మున్ -ఫఖద్- వమస్సల్ -గో"మ-ఖర్ వుమ్-మిస్ న్లువూ- వలిల్ కల్- 
అలి ద్ర 

అయ్యాము" నుదాావిలువో- బె బెనన్నాసి" వలియఅ- లమల్లా- హులజీన' ఆమ నూ - 
లు 

వయతల్తఖిజ మిన్ కమ్, షుహాదాఆ-న వల్లావు- లాయుహీబ్బుజ్-కాలిమి-న్, 141, 

వలి-యునుటొ-హి-సల్లావాుల్ - లజేన-ఆమ నూ_వ- యక్ హఖల్ - కాఫిరీన్, 

142. అమ్- సా సీజ్ తుమ్ _లన్-తద్_ఖులుల్ _జన్న త- -వల మ్మాా- యల లమిల్లావా 

లబేన-జావాదూ-మిన్ వక్" “వయల అమన్ -సాబికీన్: 149. వలఖర్-కున్తుమ్- 

తమన్ -సౌనల్-మౌాత-మిన్ఖ బి'అన్ తక్-ఫౌవుు-ఫఖద్.రవ.తుమూవు-వలన్" 

తుమ్-తన్-జారూన్, 
187, మావఫూర్వము అ 'నెకవిషయములు నంభవించియున్నవి. "కావున 
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భూమిలో సంచారమువేసీచూడుంతు, తిరన్కరించినవారిగతి యేమాయనో. 
188. ఇదిప్రిజలకొలుకు వివరింపందిడి యున్నది. భంయభ క్రులుగ లవారికి న చ్మా 

ర్లమును బోధయునున్నవి, 189. మణీయు మోరు (ధైర్య మువీడకుండు, దుఃఖుపడ 

కుండు. మిరు సంపూర్షవిళ్వానులుగానున్నచో మో రే ఆధికులగుదురు. (విజ 
యమునుపొందుదురు). 140.మోవ గాయముతగిలినట్టు వారికిని తగి లియున్న ది. 

మణతీయు మేము -ఈటనములు (కాలము) (పజలంుందు మార్చు చుందుము . 

దేవుండు మూలో నిజమైననిశ్వొాసులను వేజటుపజుచుటకును మాలోకొందంశీ ని 

షహీదులు గాంజేయుటకును అట్టునేనెను. మజియు దేవుండు అన్య్యాయస్థులను 
ప్రే)మింపండు. 141. మణీ యు “మునలానులను పరిశుద్దులుగా. చేయుటకును 
అవిశ్వానులను తుడి చివేయుట (సాశము)కునుచేసెను, 142. ఏమి మారు సక 

ములో (ఊరక) (వవేశింతురనితలచితిరా గ ఇంకను చెను మిలో యా ద్ధ 

నూడీనవారిని సహించి స్టీరయు గానున్నవారిని చూడలేదు! 148, మణీ యు 
మీరు చావు నుచూడకపూూర్యము దానిని కోరు ముంటిరి. ఇ్రంకమోరు కన్నులార 

దానిని చూపకొంటిరి, 

వ్యా! 187. ముసలఇ్భనులకు పూర్వము అ నేకులు మతన్గులుగడ చియు 

న్నారు వారికి అసెకవిషయముబు సంభవించియు న్న వి. అప్పుడు ఆ నేక్మపవక్ష్హ 

లు వచ్చి జనులకుబోధించిరి. అందుకొొందలు[పవక్కలనునమ్మి మునల్యాాస వైరి, 

మజీకొందణుతిరన్క_)ం చి అవీ శాషనులై", విశ్వోనులకును, అవిశ్వాసులకును 

యుద్ధముకూడజరి గను. తుదకు అవిశ్వాసులేపరాజితుత్రై నాశమునొందిరి, 

విశ్వాసులుజయిం చిరి, సిష్చంయము లేకున్న వో భూమిలో తిరిగి చూడుడు, ఆదు, 

సమరాదు మొదలగు తిరస్కారులగతిని తెలుపు పొడు (పచేశములు యింకను 

గలవు. వానిని చూచి బుస త నాకొనవలెను, అవిశౌ (సులు ఒహుదు యొద్ద 

ముళో మనలా "గనులకు నష్ట ము గలించి లేమని గర్వపడవలదు, . . మునల్మానులు 

తాము నష్టముపొందితిమని థర స్రామునువీడి ఆసనదలరాదు, తుదకు ముసలాన్రి 

నులే అవిశ్వానులను ఓడించ్చి విజయము గాంతురు. 188, ఈఖురాను గంథములో 

(ప్రజలకు వాలినంతవివరములుగలవు. భయభ కులు గలవారు వానిని విని తలిఐన్ని 

సన్మార్షము నుపొందునురు. యఖ క్క కులులేనివారు బోధనవలన అూాభ్రాముపొం 

దరు, 189, ఒవుదు యుద్ధము నంను మాసల్మాణయలకు చాల నహ యుగలిగాను, 

వారిలో అ నెకయుస్ద వీరులు మృలతనొ. నో, పాత్ గా గంబరులవారికి ని గాయ 

ము తేగిలెను. అట్ట్టతిలో ఓ ముసల్మానులారా | మోకు ధర్యముపీడి మిజిగి 

తనమువహింవగాదు, మారు నిజమైన నంపూర్ష ముసల్నానులైనచో మూాజి 

అధిక్నులై విజయముపొందుదురు. అని "దేవుని సెలవయ్యెను. అవగా విని మున 
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లా్యానులందణు మరల ఛై థై ర్యృసాహనములతో న తువులను మారొ,-నగా వారు 

"యదుటనిలువ(జాలక్ వీవుచూవీపాజిపోయిరి, 140:141. ముసల్లాను" ఈ తమకు 

ఒహుదుయుద్ధములో నష్టములుగలిగి గాయములుతగిలెనని చింతిపడ రాదు, 

మక్కా_ కాఫన్లికుకూడ బదరయ ద్ధమందు అట్టినష్టములుగలిగి గాయములుతేగ్ని 
"వెను, “దేవుడు ప్రోజలయందు దినములు (కాలము) మార్ఫు'చుండును, ఒకప్పుడు 

ఒకపతమువారికి విజయము మట్ొక్క_పుడు మజొకపతమువారికి విజయము 

నిచ్చును, "దేవునిప ద్ధతులు ఇ్రటులేయున్న వి, ఒకప్పుడు దుకిఖము మజొకప్పుడు 

సుఖముగలుగు చుండును. అందు బాలమేల్లుగలవు. కష్టమకలిగినప్పుడు నిజమైన 
ముసల్మానులును వంచకులును స్పష్ట పడుదురు. బేవుండు ఎప్పటికిని ఆన్యాయ 
స్టుఖను, దుర్యార్టులను ఇ స్రమింపండు. ఒకవేళ దుర్మార్దులగు అవిళ సు” 'రువిజయ 

ముగలిగినను అది సదాయుండునది గాదు, తుదకు అవిశ్వాను:౮ "బేన్చని శిత ళులోం 
బడిన శింతురు, దేవుడు ముసల్మానులపాపములనుక్ష నించి సవశుద్ధ్భలుగాంబెసి 

స్యర్ణవీరు (షహీ పహాడు)లగొప్పపదవి నొసుగును. 1422, స్వర్షనవాసము సులభము గా 

లభించునది గాదు, దానికిదే్యని మార్షమందు యుద్ధమాసలి వి నహానమువపి చి 

ృరముగానుండవలెను, అందుకులానే ఒవుుదు యుద్ధముల" మొదట విజయము 

గలిగి తేరువాతే యుద్ధరం గమున ఫలితము నూరిపోమొను. అఆందుగౌప్పపరీత్న 
యుండెను, ఎవరు భక్, లు ఎవరు ఛెర్యశాలులు అనునది తేబతెల్ల మాయను. 
148. బదరు యుద్ధములో చేరి ్రువులలో' యుద్ధమాడనిముసల్మానులు, యుద్ద 

ములో మేముండిన బాగుండునే స్వర్ల వీరు (షహిదు) లపదవి మాడలభించియు స 

శయనే అని యుద్ధమునకు వేంచియుండెరి. 'అదిఓవాుదు యుద్దము? సంభనించినది. 

మారుకోరుచులడినబావు నివ్చడు మారుమోకన్ను లార దూ గంచున్నారుగదా ! 
ఇక 3 డై ర్యమతోముడంజచేస్ స్థ సిరముగ యుద్ధసుండుండు, 

144 వమా ముస హమ్మదున్-ఇల్లార సూలున్ ఇ; ఖ్లుద్ ఖల లీ -మిన్ - ఖబ్్లలిపా 

రొ-రుసులు-అఫల్హమ్-మా త-కౌ-ఖుతిలన్.ఖలజ్తుకూ. తపా-ల. ఖాబీకమ్.వ న 
మన్-యాన్ '-ఖలిబొ-అలా-అఫిటై హాఫ లన్-యజు[గ్రుల్లాహ. మైఅన్ "వస-యిక్-జి 

ల్లానుమ్ "పాకీరీన్, 15. . వమా-శాన-లినఫ్ సిన్-అన్తమూత-ఇల్లా-టి ఇగ్ని 
ఫీా-క తొబమ్ "నుఅజ్జలన్. _వమన్ -యురిద్ _నవాబద్- "దున్యా- నూ తీహా- మిన్ 

హా_వమకా-యురిద్ "సవాబల్- ఆ ఖరతి-నూ తిక్సీ--మిన్ వశ.వస- -నవ్ బిల్ట్ _ పాక్ 

5, 146. వక"ఆయిక్టిమ్-మిన్-నబియిక్టిన్-ఖా తలాుఅవూ-రిబ్బీయూ- న- కసీ 
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రున్-ఫమా-వవా నూ లిమా-అసాబనుమ్-ఫీనబీలిల్లాపి- వమా-పిజఫో--వమన్ 

త కానూ-వల్లాహు యుపహిబాంబున్ సాబిరీన్. 147. వమాశ్రాన- ఫాలహుమ్ఇ- 

ల్లాఅన్ -ఖాలూ రబ్బనగ్ -ఫీర్ -లనా”హానూ బ నా-వల్ల న్రై*ఫనా-ఫీ"అ కారినా-వస 

బ్బిత్ -అఖ్- దామనా-వన్నుర్నా - అలల్ ఖామిల్-కాథీరీన్, 148- ఫాఆతా-. 

నుుముల్లాహు-సవా బగ్ దుస్యా-వహుస్ న-సవాబిల్ - ఆఖరతి-వల్లాహు- యుహి 

బ్ -బుణ్ -ముహూనీ సీన్, 

144. మణియయు ముహా మదు, బక్ (పవ కృమాత్రమే, ఆతనికి ఫూర్వమా 
అనెక (పవక్షలు గడచి యున్నారు. మణీ యాయన చనిపోయిన లేక వధిం 
పంబడినచో మీరు వెనుకకు మరలిపోవుదురా ! మజీయ నెవండు వనుకకు 
మరలునో వాండు బేవునికి రవంతయును నష్టముచేయంజాలండదు, కృతజ్ఞత వ 
హీంచిన వారికి శఘములో నే -దేవుయ(మం చిఫలమొనం గును, 145, ముణీయు 
"దేవుని నెలవులేనిజే ఎవండును చావండు, అది ఒక నియమితశ్రాలము వణకు 
వాయంబడి యున్నది. మరియు నెవరు బ్రిహలోక ఫలి తయకోరుదురో వారికి 
దానినే యొసంగుదుము. మణింయ నెవరు పరలోకఫ లిత మును కోరుదురో వారికి 
దాని నొనంగుదుము. మణరము కృతజ్ఞ తసలుపువారికి శీళ9ములోనేమంచి 
ఫలిత మొనంగుదుము 146. మజియు అ నేకప్రవ క్ర ర్త) పత్షమున అ 'నేకభక్తు లు 
అవిశానులత్" య స్థమాడియున్నారు, వారికి "జీవుని 'మార్గమందుకష్తములు 
౫ లిగినను వారిభె థై గ్యమనువీడ లేదు. వారుబలపీీ+నులునుకా లేదు, ”రేంబడసు లేదు. 
జేనుండు సహనపరులను (వమించును, 147. మజియు ఓ మాప్రఏభువా |! ! మా 
పాపములను మాశకార్యములలో మేముమితిమోలీ పోయిన చాని నిక్ష్షమింపుము, 
మలీయు మూపాదములను స్ట్ము గా నుంచుము. అవి శౌనులను జముం నుటకు 
మాకు సఫ+ియపడుము ఆని మాత9మ వారు పలికిఏ. పిదప “దేవుండు వారికి 
ఇపాలోకములో మంచిఫలితమును పరలోకములో మంచి ఫలితమును నొనం 
గాను. చేవుండు సత్కా-ర్యములు చేయువారిని (కేమించును, 

వ్యా! 144. ఒహాదు యుద్ధములో హజల్. ర సూలువారు వధింప6బడి 
రని వదంతి "లే వెను. అది విని కొందటు ముస నల్మానులు ఎార్యము జీ డిరి, వంక 

కొందణు (ప్రవక్త పిదప మేము (బతికి ఏమి ఫలము అని హైగ్యమయుతో శ్మతువు 
లను మార్కొని వధింపంబడి*, మజీకొందణు శత్రువులతో సంధి చేసికొన 
వ అనని తలంచిరి, కొందణజు వంచకులు ముహమ్మదు నిజమైన [పవ కమైనచో 
ఎందుకు వధింపంబడునని చెప్పుచు ఇస్థామ్ను నదలి'వెట్టవలెనని చెప్పసాగిరి 
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వారందజినిగూర్చి యీ వాక్యములో మందలింపుగలదు. మహామ్మదు దేవుండు 
కాడు. ఆయనకూడ పూర్ణమ గడచిపోయిన పవ క్తలవతె ఒక (ప్రవక్త. 
పూర్వము వచ్చిన (ప్రవక్త లుదజును (బతికియున్నా రా 1 ఒకవేళ్ ముహామ్మ 

దు (పవక చనిపోయిన లేక న శువ్రలచే వధింపంబడినను క ముసల్మాను 

లారా! జ్రైర్యము వీడ వెనుకకు మరలి సన్నార్లమగు ఇస్తామ్ మతమును వదలి 
మతభాన్టులగుదు రా లి అట్లు “కాంగూడదు. ఆట్టగువారు -దేవుసకి నష్టము క్లి 
గింపంతాలరు, వాము తమ ఆత్మ నష్టము తప్పు వేచఉేమియు చేయయాలరు. దేవు 

నిక్ విధేయులై ఆతని కృతజ్ఞత సలుపువారి కుఖభయలోకములబోను మంచి ఫలి 
తము చేవుం డొసంగును, 145. ఎవరును దేవుని సెలవులేనిది చావరు. చావు 
వచ్చుటకు ఒక కాలము నియమింపంబడి యున్నది. అది తప్పుదు, కావున చెవు 

నీవై నాధారపడియుండువారు. ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినను భాయపడి ఛ్రైర్యము 
ఏడ రాదు. ఎటువై న ఒకదినము వకారణముతోనో చావవలనీయున్నది. ఎవరు 
ఇపాలోక సౌఖ్యిమలలో నే పాటించి వానినేకోరుదుతో జేవు(డు వారికి ఇవా 
మునే యొసంగును. మణీ యు ఎవరు పరలోకమును పాటించి కృతేజ్ఞత లుసలు 
ప్రచు పరలోక పుణ్య ఫలితమును కోరుదురో వారికి ఉభయలోకముల సౌఖ్య 
ములు చేను డొసంగును. కావున మునల్య్యానులు పరలోకమును పాటింప 
వలెను, 146, 147. ఈ వాక్య ములలో వూూరయు గడచిన (పవ క్షలును, వారి 
యనుఛురులుకు హైర్యసాహనములలో అవిళ్వానులలో పోరాడిన విషయము 
ను తెలివి ముసల్మానులును అటులే అనుసరింపవలెనని పాచ్చురిపయబడాను, 
వారు కష్టములకు శ్రైర్యము వీడక్క సోమరితనము వంహిపక్క శత్రువులకు లోం 

"బడక చేవుని మార్షమందు వారికి గలిగిన కష్టములను సపాంచిది, అట్లినహాన 
పరులను చేన్రు:డు (ఫేమిం చును, వారు తేమ పాపములను, ఆగక్రమములను "దేవు 
నికి విన్న వించి వానిని తమించి యుథ్ధరంగమందు వారిని స్థీరముగానుంచిగార్య 
సాహసములు దయచేసి శ తేవులనుజయిం మటకు మాకు సహాయపడుము ఆఅ; జే 
వుని వేండుకొనిరి, కాని శ్రైరన్టము వీడినమాటలు పలుకలేదు, ఓ మునల్మాను లా 
రా! మీరు అందణీ కొన్న (క్షు, మూరు మీకు (దగినబ్లు థై ర్యము చుూూపవఆను. 
148. భఛైర్యసాపానములుగల భయభ కులకు ఇపాలోకములో విజయమును పర 
లోకములో మోత్నమును దేవు డెనంగును. మటియు సత్కా-ర్న్వములు చేస్తి 
చేవునికి విధాయలయున్నవారిని జేవుండు (చేమించును. కావున మసలాను 
లుకాడ దేవునికి విధేయు ర సత్కార్యములు చేని ప్రీతి పడయుదురుగాక | 

149, యా-అయ్యుహల్ -లజీన-ఆమ నూ" బ్రన్-తఈ శ్రీ ఉల్ణణేన-క సరూ య 
అట యా hate 

రుద్దూూక్రమ్ -ఆలా-అఅ ఖావికమ్- ఫతన్ - ఖలిబూం-ఖా సీ రీన్, 150, బలిల్లాహు" 
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హొలాకుకొ-ననవ ఖరున్ నాసిరీ౯. 151], సనుల్ఖవీ ఘలూ-బిల్ల జెర-కఫ అహ వి 

రువబ'బి మౌా- అవ్ రకూ-బి జాహి నూంఅమ్-యునజే బట్ _బిహీ-నుల్ ళు నకిా-వ-ా 
మావాహ్సమయు శ్నారు-వ-బీన -మన్ వక్ జాలిషి౯.152,వలబ్బద్ సదఖ-కుముల్లామాు 
వలవవూ-లనో తన్కు సూూ-స హుమ్-బి-బ్రిశ్ నిహీ-వా శ్రా-ఇజా ఛ మక్ తంచుా- 

హ్ + జా ఖే అరి జ్ఞా . వతనా-బల-తుమ -ఫీల్ అ[మి-వ-అ_సెతువ్"మిమ్బఅ ఏాయా-అరాకుము - భూ 

తుహిబ్బ్బూన-మి౯ కుస్"మకా-యరీ దుద్-దునా న వమిన్కుమ్-మ కా-యురీదుల్ - 
శో దీ అరి 

క! అల Pam. | ఆఖి త-నుమ్మ-నర ఫరుమ్-అకా వుమ్. లియ బొ్త-లియక మ్ -వలల్లువ్- అఫా- అకా 
కొన్ వల్లాహు-జూ ఫజ్ లిన -అలల్ -మూమినీన్. 

149, ఓీయునల్మానులా రా |! మారు అవిశొ ఏసనుల మాటలను వినినచో వారు మిమ్మ వెనుకకు నురలింతురు. మలి మూరు నష్టప శదురు. 180. కేవుంణడే మోక సహోయుయి. ఆతని నవశయమే చాల స్రష్ట మై నది. 151, వలాటి (క 
మాణము లేని జీ "వవునిశీ సాటి కల్పించినందున వయ అవిశ్యానుల ప్యాదంయ 
ములలో భాంయము కల్పంతుము. వారి నివాసము నరకాగ్నియొ యున్నది, ఆచి దుర్శాష్ట్రల చెడ్డ నివాసస్థా నము. 192, మతీయు ేవుండు మీకిచ్చిన తేన వా శానమును సల్యేపల చెను, ఆప్పుడు మిరు -జేన్చని 'సెలవుచే అవిశ్వానులను 
నికు చుంటిది, విదవ మోర కిణికితనయు వహీంచితిరి, మళశియు అజ విషయవుు 
వేర్వేజుగానై తగి, మాక్రో వీ) య మైన దానిని మాకు మూ వించిన తర్వాత మాతు అవిధేయులై లీ, మాటో కొండలు బ్రహశును కోరువారుండిరి. కొందలు వర 
మును కోరువారుండిరి, మరల మిమ్ము పరీక్షి చుట క అవిశ్వాసులయెదుటు మోరు పాతిపోన్సనట్ను బేసి త్రిమి, మజ్తియు దెవుడు మిమ్మ  తృమించెను, 
“దేవుడు విశ్వానుల యెడ అను([గవాముగల వాండు. 

వ్యూ॥ 199. ఒహూదు.యముద్ధములో ముసల్మానులకు నష్టముగలిగి నందున 
వాది హృవయములుకలతనొ. వ కుండినవి, కదే శమయ మని అవిశళ్యానులును వంవకులును, ముసలాళ్ళనులను సిందింవసాగిరి, ఇంకమోంద మునల్మ్బానులు ఖై ర్యయువీడి యుస్ధమాడకుందుకని వారి కోరిక, దానికి చేవ్చండుయుసల్మాను లు 
అవి కాసుల మాటలు విని మోసబొంగూడదు, అట్లు వోనీన సనారర్షమువాంది న, పీదప దుర్వార్షములోపడి ఉభయలోకము లలోను నస్ట్రముపొందుదురని పాచ్చు 
రించెను, 1ల0, అవిశాసులునుు, వం చకులును, మునల్యానుల మేలు 
కో రువారుగారు, వాస్తవముగా సహాయపడువాడు తేవుకేగాని ఇతరులు 
కా నేరరు. దేవునిసహోంయి మే కేక మైనదని యనల్మానులకు దేవుస్సెలవర్య్యూ ను, 



~ 
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"దేవుని సపోయమువలన నే సంఖ్యలో హా చ్చుగానుండిన అవిశ్వాకఘుల వాద 

యములలో (యసల్మానుల) భయము గలి7ను. మసలాానుల ఒహదు యుద్ధ 
ములో గాయము తగిలి చాల కష్టములోనున్నను, అవిశ్శ్యాసులు తిరిగి వారై 

రాశేక భీతిల్లి మరలిపోయిరి. అవిశ్వొనులకు దేవునివై నమ్ముకములేదు. వారు 

వలాటి [ప్రమాణము (ననద్యు లేని బే "దేవునికి సాటిగా పెక్కుచైవములను 

కల్పించియున్నారు. దీనివలన నే వారి హృదయములలో చావు “ఫీతిగలదు, 
చెక్కు. దైవములను ఆరాధించుటవలన వారికి నరకము లభించును, అదిదుర్మా 

రులకు గా నున్న వాల చెద్డనివాగస్థలము. 152. ముసల్మానులు భ్ క్ సావాన 

మీలుగలిగి దేవునికిని ప్రవక్తకును విభఘయుబైయున్న చో వారిక జయము గలుగు 
నని "దేవుని వాగ్రానముంజెను. అటులే ఒహదుయుద్దమునందు (ప్రారంభ ములో 

"జీవుని చెలవుచే మః సల్మానులు అవి శ్వాసులను నూరొ,ని వధించువండిరి, 

ముసలాగ్థి నుల నిన౪మునకు వెనుకనున్న" కొండను ఏబదిమంది విలు5 కాండను 

హ్మడొత్ సై౫(బరులవారు నియమించి లెండవ "యు త్తరవువణకు అచ్చటనుండి 

కదలకూడదని ఆజ్ఞా వించిరి, ముసల్మానులు జయముపొంది కొల్లసామ్మును సేక చ్చీక్ర 

రించునపుడు కొండచె నున్న నిలుకాండు చూచి తమ పని నెలునరినదనియు 

తాయుకాడ దిగి కాల్బసౌమ్ము సేకనంపవచ్చున ని దిగసాగిి,. ఆందు కొందటు 

మాత్రము తాము నచ్చటికి పోకూడడనియు, కౌము అక్కడ నే యుండవలెనని 

పలికిరి. అట్టు వెగంబరులవారి యుత్తరవునుగూర్చి వెళ్వేలుఅభి ప్రాయములు 

పడిరి. పదున్ రొకండుగురు తప్ప మిగిలినవారు తమ స్థానమును వదలి దిగ 

సాగిరి. అవిశ్వానులు అది చూచి వెనుకటి కట్టునుండి వచ్చి ముసల్మా 

నుల వెం బడి ఘోర హాత్య గావించిరి. ఆ విషయములే నిందు తెలుపం 

బడినవి, విజయము గలిగిన విదప పాఅపోవుచున్న అవిశ్వానులు ముసల్మా 

నుల్వవెకి మరలి వచ్చి ముసల్మానులను ఓడించిరి. ఇందు మునల్మానులక్రపరీత 

యుండెను. ఎవరు నిలుతురో ఎవరు పాణీిపోవుదురో అను విషయము తేట 

తెల్లమాయెను. వెగంబరులవారి ఆజ్ఞను అతిక్రమించినందున నష్టము గలు 

గును అను విషయము కూడ ముసల్మానులకు తెలిపెను, తర్వాత "డేన్రండు మున 

ల్మానులను త్షమించి అన్నుగహిం చెను, వాస్తవముగా "దేవుండు మసల్మానుల 
యడ అనుగ్రహము గలవాండు, / 

జాలీ లాను లీ 

158, ఇన్ తుస్ ఇ దూన' వలా- తల్ - ఊన-అలా- అవాదిన్-వర్-రసూలు - 

యద్ ఊమ్ ఫీడ్ బ్రాక్. ఫ-అసాబకుమ్- -గమమమ్-ి.గమ్మిల్ - లికై లా? త 

వొజనూ- ఆలా-నూఫాకకువ్- వలా-మాఅసాబ - వమ్- వల్లాహు" 'ఖబీరుమ్ - బి 
— ఆటాణ్ 
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నాతల్మలూన్ . 154. సుమ్ము-అన్ జల అతై వమ-మినుబల్దివ్ గ మ్ని- అమ- 

నతన్ -నుతసన్-యగ్షా- శా ఇఫ తమ్ మిన్ కువొ-వ తఇఫతున ఫదా-అహమమక్ 
వుమ్- అన్ఫుస్ వుమ్ -యబున్నూనబిలాపిా లై రల్ _వాఫ ఫపన్న ల్ఎాటా- 
లియ్య చి.యఖూలూం నా పాల్ -లనా-మినల్ అ(మి-మిన్ మెల్లన్ సల్ ఫ్రన్నల్ "అ 
(మ-కుహూ-లిల్లాహి-యుఖ్ ఫ్లూ నాపై అన్ ఫు నీహిొచొ-నాలా- యు బ్ దూన- 

లక-యఖూలూన-లౌకాన-లనా-మినత్ర్ "అమి మైఉన్ మా-ఖులిల్ నా-వోవునా 
జాడీ 

టాం టి అటే ఐటీ ఖుల్. -ల”కున్ తుమ్" ఫీబు యూలికుమ్ "లబర-జల్ల-జీ నకు తిబఅ తై పీముల్-ఖల్ లు- 

ప్రిలా-మజా_బిఇహీమ్-వలియాభొ-తలి"యల్లానాు-మాకీ సుదూరికుమ్- వలి- యును 
లని. al ald 

et 0 ll హాహిసామాఫీఖులూ బికమ్-వలాహు-అలీముమా-బిజాతిస్. నుదవాక్. 155, ఇ 
న్నల జీన-తవల్ లౌం-మిన్ కుమ్ -యామల్-తఖల్-జమ్ఆని క్రున్నమస్ -తజ లహుము 

ప్. తాను -బిబల్-బి-మా-1సబూ-వలర్ "అఫల్లావు-అన్ హుష్ -ఇన్న ల్లాహా-గ్ 

ఫూరున్-పాలీమ్. 

153. అప్పుడు మిరు పాణ్పోవుచుంటిరి. మజియు జనుకకుకూడతిరిగి 
యెవరిని మూడకపోవ్రచుంటిరి. మణీయు ప (వక్త మోవెనుకనుండి మిమ్ము 
పలుచుచుండెను. నముతీయు మాచేలినుండి పోయిన చానినిగూర్ని య, మోకు 
గలిగిన కస్ట యమునుగగార్సి యు మోరు వ్యసనపడకుండుట 3౩ మోకు దుశఖమునకు 
బదులుగా దుఃఖమును "బేనుండు గలిగించెను. మజియి మోరువోయుపనులన్ని 
యు 'బేనునికిం తెలియును. 154. మరల చేశ్రుడు దుకు మ పిదప శ్రాంతికరనుగు 
తూంగును మోకుగలిగిం చెను, అదిమొలో కొంది ని క్రమ్ముకొ నెను. మణియు 
కొందు తేవు యాత్శలంహార్చి విచారపడుచుండిరి, వారు దేవునినూర్చి 
పామరులవంటి తప్పు తలంపులు తలంచుచుండిది. మా కేమైన అధి కారమన్న దా 
అని పలుకు చుండిరి. స ర్వాధిశారము దేన్చని బేఅని ఓ (పవక్లా ! పలుకుము, వారు 
సీయెదుట వెలిబుచ్చనిపిషయము. తమ ప్యాదయములలో చా౭చుకొనుచు 
న్నారు, కొద్ది అధికారమైనను మావన్న వో మేమిచ్చట వధింపంబడియుండ 
మని చెప్పుచున్నారు. మారు మోయింథత్రలోనున్న ను, ఎవరు వధింపయిడ వినని 
(వాయయిడియున్నదో వారు తప్పక తవు వధ్యస్టానములకు బయలు" దేఆవస్తురు. 
అని ఓప 'వకా! పలునము. మల్ యు చేవుండుమివహ్యా దయముల ఈో నున్న దానిని 
పరీక్షించుటకుంగాను మణి మో మనన్సులను పరిశుద్ధయ గా. "చేయుట కంగాను 
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నిట్టుజేసెను. _"జేవుడు. హృదయములలోని రపహాస్యమును నళుంగువాంశు. 
155" ఇందుససె సైన్యములు కలికినదినమున మాలో విథుమూవీ వాజనవారు గావిం 

చియున్న పాపమునుబ ట్లి ఎనితాను వారిని జాణీంచెను. మణీ యు నిశ్చయముగా 

దేవుండు వారినిక్ష మిం చెను. దేవుండు నిశృయము గా థ మిం చువాండును, తమ 

గల వాడును, 

వ్యా! 155, ఒవుదు యుద్ధ మందు) విలుకాం[డు గావించిన పారపాటువలన 

శ తు)వులు ముసలాగనులపె ని యుజీవధించుచుండ గాము సల్మానులేేమియుతో.ంచ 

ర్ ఎవరుపట్టిన దారిని వారు పాణీఫోసాగిరి. అప్పుడు వారివెనుకశుండఢ హజణ 

చై గంబరుల వారు తమ స్థానములో నె స్థరముగానిలిచి యుండి, ఓముసల్యా 

నులారా ! నాచెపునకు రండని విలుచోచుండిరి, పారిపోన్సవారు వెనుక తిరిగ్ని 

కూడ చూడకుండ సరుగాత్తుచు మై గంబరులవారి విలుపును నిన లేక హోవుచుండిరి, 

సె గంబరుల వారి ఆజ్ఞను "మాజీ "వారి హృదయమును దు్రుఖ్ల చెడ్లునందులకు -ఈ 

అపజయదు? ఖము ముస సల్మ్బానులకుగ లి గను, ఇ్రకమోద (విజయధ నము) ల థము 

గలిగినను కష్టముగలిగిన ను విజాశవడక సె వై గంబరులవారి యాజ్ఞలను అనుస 

రింపవ లను, “మూరు వేయు అగ్ని పనులును డవు డెలుంగు మున్నా ల స వానిక్ 

వానికిందగిన ఫలితమొసంగును. 154, ఒవూుదు యుద్ధములా “5 వధింపంబడవల సి 

నవారు వధింపంబడి యుద్ధరంగము వదలవలసి నవారు వదలిపోయి మిగిలిన 

భక్కులు యుద్ధరం గయల నే నిలిచియుండిఏ. "జేవుండు తన అనుగహముూ ఆ 

మసలాానుభక్తు లకు వారి హృృడయములకో కాంతి గలుగుటకుంాను తూగు 

వచ్చునట్లుజేసెను. వారునిలి చి యె తూంగసాగిరి. దానిసిదప వారుమేలుకొసి తను 

హృదయములలో నేలాటి భయములేకుండచూచి హూజత వై గంబరులవారి 

చుట్టునిలిచి శత్రువుల ను మూరొ్కని హాల్మదో లి", శత్రువులు వారి యొదుట 

నిలువలేక యుద్ధరంగము నుండి పాఆిపోసాగిరి ఆనమయమున విఆజికీపందలగు 

కొందయువంచటీలు తవు యాత్మరక్ష,ణక్" అకు విచారపడు చుండిరి. వారు మున 

ల్యానుల వులుకోరువారు గారు. శాని విశ్వాసుల నన్యము తిరిగివచ్చి తమ్ము 

వధించుసమోయని చింతేను =| తముం డెను, “వుని విపదనము, బన యుగాబిం 

చిన విజయవాగ్డా నము ఎక్క_డపో యను? ముసల్మానులు బశ తేషు యం శకు 

చేరరు, ఇస్థామొనశిం నను అను “వదుత “ంప్పుత్ో "దేవు, మక్ "ము తెలియగంనొమ 

రులవలె సలుకసాగిస. మజీయు మావేతిలోనేమున్నది. వా అధి" “రము లేదు, 

మామాటవినక మపీనాఫురమునకు బయటపోయి యేక నము చేనిం, కావున సస్టము 

కలిగను. అని పలుకొసాగిరి. అందు కురద్దుగా జంయాపీజయము ని ౪ స్స్ డేని 

యధికారములోనున్న ది, ఎవరిచేత నేమియుశాదు అన ఓ (బువకా | 'పలుననుని 

పా చ్చరింపంబడొను, వాజ్టుత్. చెగందిరులవారి యెదుట వంచకులు ఏమియు 
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చెప్పలేక తాము ఒంటరిగానున్న ప్పుడు తమ మనన్సులలోనున్న ది నెలిబుచ్చు చు 
మా కే అధికాగమున్న చో మా బంధువులగు ఆన్నారులు యుద్ధరంగములో 
మృతినొందియుండరు. మామాట చెల కపోయినందున మావారు 'పొనిపోయిరి, 

అని పలుకసాగిరి. దానికిజవాబు ఎవెచ్చటపడి చావవళెననియున్న దో వార 
చ్చటిశేపోయి చత్తురు, వాదు ఇండ్గలోనున్నను తమతవు చచ్చు చోటులే 

తెంచియే తీరుదురు, ఇట్లు విచా'రప[సటవలన లాభముతేదు, "కానున్నది "కాక 

మానదు. "దేవునికి సర్వముతెలి యును, క్రదంతయు భక్తు లపరీతకొజకు సంభ 

వించెను. నిజమైనభకులున్కు వంచకులును స్పష్టపడిరి. భో కులకు చేవుని ప్రీతి 
లభిం చెను. వంచకులగుట్టు బజయులుప జను, 155. ఒనుదు యుద్ధయునందు, మున 

ల్మానులును అవిశ్వాసులును పోరా డునపుడు వై గంబరులవోి "నెలవు లేకనే 
కండె నియమింపబడిన _సెనికులు తమస్థానములువదలి గొప్ప పొరపాటు 
చేసిరి, ా నికికారణము వారి పూర్వపువారపాబు, దానివలన సతౌను వారిని 
ైగంబరులవారియుత్తేరవును దాంటునట్టు చే నెను. వారిపొరపాటును "జీవుడు 
శ్నమించెను,. కావున ల్లిశ వారినెవరును నిందింపంగూడదు. నిశ్చయముగా 
"దేవుండు శమించువాండు. మానవుల సాపములకు తత్త అ మే గిక్ష్షణేయక తవు 

గలిగియున్నాండు, చేవునికే తవు (ఓర్చు) ేకున్న చో ఒక్క పొ 9ణియ 
(పాణముతో నుండంయజాలదుగదా! " 

156. యా-అయ్యుహాల్లజీన-అమనూ "లాతకూనూ-కల్లజీన - కఫరూ"వ 
తావో 

ఖాలూ-లి- -ఇఖ్ వానిపామ్ ఇ్షజా- _జరబూ- ఆ-ఫిల్-అల్ డం 'జొకానూ - గుజొజల్- 

తొకానూ_ల్లక్ దనామామా తూ-వమా ఖుతిలూ-లియజ్ -అిలల్లాను- జాలిక 
నా a. 

గ్ రతన్" ఫఖులూబివామ్ -వల్లావు-యుహొయి--వాయుమోతు' వల్లాహు - బి 

మా- తఅ. మలూ నా బసీర్. 157. 'నలల్హిన్ ఖుతిల్ తుమ్ -ఫీసటీ లిల్లాపి--టౌ-యుత్తు 

క-లమగ్ ఫిరతుమ్-మినల్లాహి-వరవ్శాతున్-ఖై, కాలువ - మిమ్మ _ యజ ముడ్, 

1558. వల.బ్రమ్ -ముత్తుమ్-బా-ఖులిల్ తువు-లా ఇలల్లాహి" శుక పహూషరూన్ , 

156, ఓ ముసల్మానులారా ! అవిశ్వాసులు తమ సోదరుల విషయము 
వారు భూమిలో ప్రయాణము చేయునపుడు "బే యుద్ధములోనున్న ప్పుడు మా 

'యొడ్డనే యుండియుండిన-వో మృతినొందకయుందురు, మశీయు వధింపంబడక 

'యుందురని చెప్పుదురు. అటి అవిశ్వానులవలె మిరు "కాకుండుయ,.. "జీవుండు 
వారి హృదయములకు ఇది న్యస నకరమగున దిగాం “జేయుటవగాను అట్టు వారు 
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పలుకుదురు. మతీయు డేవుజే పాణ మొసంగువాంయను చంపువాండును. 

మణియయ మోరు చేయునది యంతయు చేవుండుచూచుచున్నాయడు, 157, మారు 

దేవుని మౌార్షమందు వధింవయిడిన లేక చనిపోయిన చేవుని తమాపణ యును 

అను([గహమ్ను వారు సేకరిం చుదానికంచును మికు (_శేష్టములైనవి, 108. 

మణీయు మారు చనిపోయిన తేక చంపంబిడిన నిశ్చయము గా మారందబును 

"దేనని యొద్ద కే రవ్పింసంబడుదురు, 

వ్యా! 156. అవిశ్వొాన్నులైన వంచకులు తను బంధువులలోని ముసల్తాను 

భక్తులు దేవునిమార్హమందు పచారమున క్రై పియాణము చేసీ చనిపోయిన 

తేక్ర యుద్ధరంగ మండు ఫ తువులవే వధింప:బడీన వారు మా యొద్ద నయుండిన 

చనిపోక, "ఏంపంబడక యుందురని పలుకుదురు. విశ్వాను లిట్టి మాటలు పలుక 

రాదు. తమ హృదయము లలా నైన అట్లు తలంపగూడదు. “ అవిశ్వాసులైన 

వంచకులవలె కాంగూడదు వంచకుల పలుకులవలన తుదక వారికి 

మనస్తాపము (వ్యసనము) గలుగును. "కాని వలాటి (ప్రయోజనము లేదు, వాన్త 

వములో(ప్రాణమును, చావును 'బేవుం/డొనసంగు చుస్నా (డు, ఆయుస్సుగలవాండు 

ఎక్కడికి పోయినను యుద్ధము సలిపినను జావండు. ఆయున్స్ను లేనినాడు ఇం 

టిలో నెంత జూ(గ్తే తగానోన్నను వానిని చావునుండి తప్పించువారెవరును లేరు, 

కావున భక్తులు ఆ చింత వదలి తమ ఈ కార్యము లు జరుపవలెను, చేవు(ండు అం 

దబు చేయు కర్మలను చూచుచున్నాండు, ఆతండు వానికిం దగిన ఫలిత మొసం 

గును. 157, "దేవునిమార్గమందు చనిపోయిన "లేక చంపబడిన “దీనం జాపాప 

ములను తుమించి అను (హిం చును, కావున అవిశ్వాసులు సే కరించు బ్రహలోక 

సౌఖ్య మకంకు "దేవుని తమాపణ అనుగహూము ముసల్మానుభ కు కులకు మేల 

నవి, se. ఒక వేశ- (ప్రయాణముళోను యుద్ధములోను మావు శాకున్నను_ 

ఎచ్చటనై. నను ఒక దినము మానవులకు చాను కావలసిన బే, అందటును తుదకు 

ఒక దినము చేనుని నమ్ము ఖమునకు తీర్చు కొలుకు చేరవలసి యున్నది, అచ్చట 

అండి కర్ణల/ార్చి తీర్పగును. శావున చేవునివార్లమందు చనిపోయిన లేక 

వధింవంబడినవారికీ మంచి ఫపుణ్యఫలితేము లభించును, ఇదియు మంచిది, 

159, ఫబివూ-రవ్యాతిమ్ -యనల్టాహి--లిన్త లహుమ్-వలౌ-వన్ త- ఫట్ 

సన్-గలీజల్ ఖర్ బి-లన్-వజ్ జూ-మిన్ వహి లి క-ఫ- ఆఫ అన్వమ్-వస్ తగొ-ఫిర్ 
యాం అలో 

లఅలహువ్-వహా -విర్ వము ఫిల్ -అమి-ఫ3ి హా-ఆదమ్త-భల- వక్ కల్ అలలొపి+- 
తొ లా 

ఇన్నల్లాహా-యుహిబ్బుల్_ -ముతవక్కి_లీన్ . 160. ఇన్-యన్- సుర్ పముల్లావు- 

సలా గాలిబ-లకునువల్షన్-యఖ్ -బుల్ "కుమ్"-ఫమన్ -జల్లజీ"యన్ -నురువమ్ష “మి 
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౨౯ ఆతి 
మాబలాదిహి-వ-అలల్లాహి- పల్ -యత-వక్క_లిల్-మూ మినూన్. 

159. ఆ పిదప దేవుని యన్నుగపామువలననే వారి విషయమున నీవు 
మృదుమనను, (డ వై లివి. మజియు నీవు దుర్గుణుండనును కఠిన వాస్టదయుండ 

వును అయి యుండినచో వారు సీయొద్దనుండీ పాల పోయియుందురు, కావున 

నీన్ర వారిని క్నషింస్రమయు, మళియు నోరికొ అకు (దేవుని శనూవణ కోదుము. 

మ౭కి యు కార్యములలో వారి యభిప్రాయము తీనీకొనుచుండుయమ. ఆ వీదప 

నీవు కార్యమునకు నీద్ధ మైనవుడు 'జేవుని వై ఆధారపడుము, నిశ్చము గా "జేవుండు 
(తనపై) ఆధారపడువారిని ప్రేమించును, 160. చేవుంకు మాకు సహాయపడి 
నచో ఎవరు మిమ్మెదిర్చి జయముపాందంజాలరు. మణీయు దేవుడు మికు 

సవోయపడని-వో మణి యెవరు మాకు సహాయపడంగలవారు * శాన్చన ముస 
ల్నానులు "ేన్సని వన "నే ఆధారపడి యుండవలెను. 

వ్యా॥ 159. ఒహదు యుద్ధములో ఆజ్ఞను మోజీనవారిని దేవుండు ఈ 
మించెనని [పకటించి ఇంక హజల్ వై "వి గం జలవారుకూడ తృమింపవ అనని "బే 

వురి సెైలవగుచున్నది. యుద్ధములో _సెనికులు సేనాధిపతి యాజను మాజి 
నచో వారికీ చాల కఠిన శిక్ష విధించుట సవాజము. కాని హజల్ మైగంజబ 

రులవారు సుగుణములు కలిగి కఠినముగా పలుకువారు గారు, వారిహృదయము 

చాల మృదువై ౫ది, వారు కఠిన చిత్తులుగారు. అదియును దేవుని అను[గహూము. 

అట్టి సముగుణములుండుటవలన శే వారి శిష్యులు ఎలి కష్టములు గలిగినను వారిని 

వదలి -వెళ్లేకుండిరి. హజల్ వైగంబరువారి ముఖదర్శనమే మునల్మాను భక్తు 

లక్ సరవా ఐ౧దము గా నుండునది, ఓ ప (పవక్షా! నీస్టు నుగుణుండన్చు, కావున 

యుద్ధములో తప్పు గావించినవారిని క్షమించి వారిని తమించునట్టు "దేవునివేండు 
కొనుము. ఏదైన ఒక కార్యము చేయన తెనన్న ముసల్మానుల యఖిపాయము 

తెలిసీకొనురూ, దొనివఎన మునల్మానుల హృదయములకు శాంతి గలుగును, 

మణి ఒక పనిచేయుట కై సిద్దపడినచో దాని విషయము "దేవుని నహాయముమై 
నా ధారపడవలెను. జీవుని నహాయము తప్పు నితరుల నహాయము దొరకనేరదు, 
దేవుడు తోడుపడినచో ఏలాటి శత్రువెనను మునల్మానులను జయింపం 

జాలయ. (బదరుయడ్థయు దానికి సాక్షి.) కావున చేవునిశైనన ముసల్మానులు 
ఆధారపడి యుండవలెను. 

161. వమా--కాన-లి నబియ్యిన్-అన్ యగు ల్ల-వమన్"యగ్ లుల్ యాతి - 

బిమాగల్ల యామల్ భియామతి-సుమ్మ-తువఫ్ ఫాకుస్ణునఫ్ నిమ్-బిమా -కసబత్ 

వవుమ్లాయుజ్ -లమూన్, 162, అఫమని్  తబఅారిజ్ వానల్గాపి-కమమ్ బా 
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అ-బి- నఖతిమమినిల్లాహి -వామావాన- జహూన్నమూవలీసల్ నసీర్ 168.వుమ్ 
జాకీ 

దరజాతున్ వృన్దల్లాహా-వల్లాహు.బసీరుమ్?” విమాయత్మలూన్, 164.లఖద్- 

మన్న ల్లాహు- అలల్ .మూమునీన-ఇజ్_బ బఅస- ఫీహీమ్ -ర సూలమ్- మిన్ -ఆన్ ఫు 

పామ్ -యస్లూ -అలైహామ్-ఆయాలిపీ-వాయుఇక్కీహిమ్.వయు - లము. - 

హుముల్ శీలాబ-వల్ హా! క్ర a తే-వబ్తన్ -కానూ మిన్-ఖబు-లఫీ-జలా లిమ్-మువీన్. 

161, నులీయు ప్రవక్త ఎన్నటికిని దాంచిపెట్టండు, మతళయు నెవరు 

చాంచిపెట్టుదురో వారు తొము చేసిన ద్రోపామును తీర్చుదినమున తీసికొని 
వచ్చెదరు. మరల (పతి మనుజుండును చాను సంపాదించిన దాని ఫలితము 

పూర్తిగా పొందును, మణ్ యు వార్నిపై "నేలాటి అన్యాయమును గలుగదుం 

162. ఏమి దేవుని యిష్టమును అనుసరించినవాండు, "దేవుని కోపమునకు పా 

(తుండె నరకనివాసము పొందువానికి సమానుండగునా ! మజీయు ఆ నరక 

నివాసీ పోవు స్థలము చాల చెడ్డది. 163, "దెన్చని యొద్ద వీరిపదవులు(దర్హాలు) 

వే 'ర్వేజు గాంగలవు, ముజీయు “జీవుడు వారు వేయునది చరాచుచున్నాండుం 

164. దేనుయ వారిలోనుండి యే "జేవుని వాక్యములు చదివి విని వించునట్టియ 
వారికి పవ్మిత్రులుగాం జేయునట్టియుు వారికి గొంథమును తత్వమును నేబ్చ 
నట్టియ (ప్రవక్తను వారి యొద్దకు పంవీ విశ్వాసులకు ఉపకారముచేనెను, మణి 

యు వారు దానికీ ముందు స్పష్టమైన దుర్భార్లములో పడియుండిరి, 
వ్యా॥ 161. ప్రవక్తనుగూర్చి ఆయన వలాటిది దాంచిపెట్టండు. వద 

యములో ఒకటి బయట నింకొొకటి వెట్టందు. ఒహాదుయుద్ధములో 6 అతిక్రమించిన 

వారినిగూర్ని హృదయములో నేలాటిబ్వేషముగాని కోచేయ్(అయిష్టము) గాని 
పెట్ట లేదు. మణీ అందణికి వాకు. గల విజయధనములోను [పవక్త యెద్ది 

యును చొచుకొనలేదు. ఆలాటిభావము ప్రవ కనుగూర్చితలంపరాదు. ఎవరు 
వలాటి నమ్మికదోహాముగాని దాచిచెట్టుట గాని చేయుదురో ఆదంతయుపరలోక 

మందు తీర్పుదినమునందు బియటప డును. అందజును తాము 3ీసీన కి9యలఫలి 
తము పూర్తిగా పొందుదురు. అం-దేలాటి అన్నాయముగలుగదు. 162. (ప్రవక్త 
దేవుని యిష్టము ననుసరించిపోనుళు. ఆయన జీవుని! విియు (డుగా నుండును. 

పాపమువే సీ “డివ్రని క్రోపమునక్రు పాత్రులై నరకనివాసము పొందువారు ఆతనితలో 
సరిసమానులుశారు. “దేవుని (పీతివాందినవారికీని కోపమునకు పాత్రులై నవారికి 
కాల వ్యత్యాసము గలదు, "కావున (కువక్త నమ్మిక దోవాముగాని వాపముగాని 

' ఎన్నటికిని చేయండు. దోవులు పొందు నివాసము నరకము, అది చాల చెడ్డది, 
168. ప్రవక్త కయును ఇతర మానవులును సమానులుకారు, (పవృక్షపదవి చాల 
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గొప్పది. ప్రవక్త చేవుని యిష్టము ననుసరించుచుండును. సాధారణమైన మాన 
వులవలె నమ్మికదో /పహాము'గానిపాపము గాని చేయడు, బేవ్టండు అందు చేయు 
చున్న కర్మలను చరూచుచున్నాండు. వారికిం దగిన ఫలిత మొనంగును. ప్రజల 
కర్మలంబ ట్ట వారికేం దేవునియొద్ద పలువిధమునై నపదవులుగలవు, బేవుని భక్తులు 
"దెవునికి పియులై స్వర్షములో గొప్ప పదవ్ఫలు పొందుదురు. అవిశానులు 
తేమ పాపముల కొలది నరకములో న్థానమువాందుదురు, నుగుణములలతో 

గొప్పుస్థానము పొందినవారినే దేవుడు తన [ప్రవక్తగా నియోమించును, 164. 
వహా[జత్ మువామ్మదువారు పవక కాక మునుపు వూనవ్సులు తప్పు[తోవలలోం 
బడియుండిరి. "దేవ్రండు వారిని (పవక గాం చేసి పంపి లోకులకు బాల ఊపకా 
రము చేసెను, వారును మానవ్చల జాతికి చేరినవారే. దేవదూత ఫరివే) "మొడ 
లగు ఇతర జాతులకు చేరిన ప్రవ కృవచ్చి నచో అంత్మ పయోజనముండదు, -కా 
వున నిదియును దేవుండు మానవులకు. గావించిన గొప్ప మేలు, హాజిత్ 
రసూలువారు చేన్రని వాక్యములను వినినించి తమ దివ్య మైనయుప దేశముల మే 
మానవులను పవితు9లుగాం జెసి వారికి దేవుని (గంథమగు ఖురానె షరీఫులోని 
తత్వరహాస్యములు 'నేర్పుదురు. హ(జత్ రసూలువారు తమ జీవితే కాలములో 
కొన్ని సంవత్పరశాలములో నే పళు పాయు ళయున్న (పజలను గొప్పజనముగా 

చేసీ వారి మూలమున లోకమంతయు డన్న తపదవికీం 'బెచ్చిరి. 

165. అవలమ్మా అసాబతీ కుమ్-ము సీబతున్ -ఖద్ అసబ్ తుమ్మిన్ ఆ హో... 

ఖుఠ్ తుమ్ -అన్నా హోజా-ఖుల్ -ప బువ-మిన్ -ఇన్ రి-ఆన్ - ఫునీవమ్ - ఇన్నల్లావా" 
న! 

అలాకుల్లి-పై9న్ -ఖదీర్ 166, వనూఆ సాబపమ్-యామల్ -వఖ శ్-జమ్ఆని - 

ఫ-వీ-ఇజ్ నిలాషి-వలియాలలనుల్ -మరామినీన్. 167. వ-లియల్లవముల జఆజీన- 
ళా 

మ్ 

నాఫఖూ-వ ఖీల-లహుమ్ "తఆలా-ఖాతిలూ -ఫీ-నలీ లిల్లాహి-అఆవిద్ “ఫడా - భూ 
జావా అటి అయో ' 

లూ-లౌ-న-అ-లముఖితాలల్ - లత్-తేబఅానాకుమ్-హూుమ్ లిల్ -వ ఫ్)-యా - 

మళ్తిబ్న్ అగ్రుబు-మిన్ -వుమ్ "లిల --ఈ మానియఖూలూన-బిఅ ఫ్యా హా" హామ్ 
అఎవిజ్తా 

మా-౮ న'ఫీ"ఖులూబి పె మ్-వల్లాహు-అఅ"అము-బివూ "యక్ తుమూన్ .168 ఆ 
అజ. వీ న! 

శో 

ఖ్లజీన-ఖాలూ-లి ఇ ఖ్-వానిపామ్-వఖ అదూ-లా*అ తాఊనా-మాఖు తిటూం- ఖుల్ 

ఫద్ ర ఊ-అన్ -అన్ఫు సికుముల్ మాత-9న్ కున్ తుమ్-సాదిఖన్, 
168. ఏమి మాకొక కష్టముగలిగినపుడ్కు మారు శెండంతేలు వారిక్ గలి 

గించియుండియు ఇది ఎచ్చటనుడివ చ్చెనని పలుకుదు రా? ఆక స్థ్రయు పూవలఆ 
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ననే గలిగినది, అని ఓ పిపక్తా! పలుకుము. నిశ్చయముగా "దేవుండు సర్వ 

శక్హుడు. 166 వములి యు రెండ్నుసైన్యములు కొలిసీనదినయు మోకు కలి గినకస్ట యు 

జీవుని చెలవ్రవలన"నే గలిగాను, మలియు విశ్వానులును వంచకులును స్సహ 

పడుటకుగాను అబ్టుచేగెను. 167, మజియు మారు వారితోరండు చేవునిమార్ల 

"మందు యుద్ధముచేయు. (డు లేక శత్రువు లనుపాణి ద్రోలు" డు అని ఇప్పంగామాక 

యుద్ధమలిలిసీన చో నిశ్చయముగా మాపెంటవచ్చియుందుము అనివారు చెప్పిరి, 

వారూ ఆ దినమున విశ్వాసమున కంక అవి శ్వానమునకు సమాోాపముననుండిరి, 

వారి హృదయములలో శేనిదానిని నోటితో పలుకుచున్నాలు, మజియు వారు 

దాయనది "దేవునికి బాగుగా. చెలియను. 1658, వారు తమ యిండ్లలోకళూ 

ర్చుండి యుండి తమ సహోదరులు తేమ మాటవిని యుండినవో వధింపంబడి 

యుండరు గదా యని పలుకసాగిరి. మోరు సత్యవంతు వై న-వో మోరు చావు 

నుండి తవ్పించు కొను(డని ఓ|పవక్తా! పలుకుము. 

వ్యా 165. ఒవహుదు యుద్ధములో ముసల్మానులకు కష్టమును నష్ట 

(అపజయమువలన) గలిెానా, ముసల్మానులు దీనినిగూర్చి విచారపడుచు వ 

"దేవుని మార్షనుందు యుద్ధము సలుస్తువారల మే. మామ్ -ఈకష్టము ఎచ్చట 

నుండీ గలిశినని యాశ్చర్యమయుతో పలుకసాగిరి, దానిశీంగాను సి మున నల్గాాను 

లారా! మికు కష్టము కలుగ గా ఎచ్చ టనుండి గలిెెనని పలుకు చున్నా రా, 

దీనికి పూ ర్వము బదర్ ము స్టములో మిం రెండింతలు కష్ట నవ్హములు మక్కా... 

ఖు"రెషులకో మావలన గలి యున్నది. ఖు లెషులు డెబ్బదిమంది వధింపంబడి, 

'జెబ్బదివాంది ఖై దీళె రి, ఆశక్టై దీలవిషయోమున మీరు వారినివడలుటకును, వారిని 
శిక్లి ంచుటకును, అధికారము గలిగియుుడియు మారు వాని వడలి పెట్టడానికి 

బదులు ధనమును సుచ్చుకొంటిరి, ఒవుదుయుద్దములో ముసల్మానులు డెబ్బది 

మంది వధింపంబిడిరి. కాని శతు)వులకు ఖైదీగా నొక్కూండతును పట్టువడ లేదు. 

బదరుయుద్ధములో చిక్కువడిన కాపీలను వ వదలినచో అంక మీద అంతమంది 

ముసలానులు వధింపంబడుదురని "బేవుని సెలవుకాంగా దానికి మనలాశ్చనులు 

సమ్మతించిరి, దాని ననుసరించి ఒహుదు యున్టములో డెబ్బదిమంది ముసల్మా 

నులు వధింపంబడిరి. దానికింగూడ కారకులు "స్థానము వదలిన విలుకాండులు. 

కావున ఈ యాపద (అపజయము) మావలన సే మోకు లభించిన దని ముసల్మా 

నులకు ఓదార్పు. (సమాధానము) గలదు. _దేవుతుసర్యశక్తుండు తొను 
అ్రప్రపడిన వారికీ ఒకప్పుడు జయమును మజొక్కప్పుడు అపజయమును ఒసం 
గును ఒకుదులో పూరి గా ముసల్మానులకు జయము గలుగ లేదు. అందావరు 

నిజమైన ముసల్మానులుు, ఎవరు వంచకులు అను విషయము స్పష్టమాయును, 
వంచకులు యుద్ధరం గయనకు పోకఠకుండుట చే వారి వంచనబయలుపడెను, ముస 
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ల్యానులు వంచకులతో మారు దేవునిమార్లమందు యుద్ధము చే చేయుయ లేక 
"దేవుని వ్రీతికిం గాను లేక పోయిన మాఆలుబిడ్డపీను రక్షించుటకువై న న త్రువులను 

మో పుర(పాంతేములనుండి పాలు దోలుందోని చెప్పగా వంచకలు యుద్ధము 
జరుగదనియు అట్లు ఒకవేళ్ జరిగినను తమకు యార్ధముచేయుటనం దెలియదని 
పలికిరి. వంచకులు త మహృూాదయములలో అవిశాసము నుంచుకొని నోటితో 
విశా(సమును (-ఈమాన్ ) "వెల్లడించుచుండిరి. ఇప్వుడువారు ముసల్మానులను 
వీడి మోనసుమాట లను పలకుటవలన వాది అవిళ్వానము స్పష్షపడెను. వారు 

వి శ్వాసమునకంయె అవిశ్వాసమున కే చేరువగానుండిరి, వంచవలు మావ యు 
ద్ధము లెలియదనిచెవ్చీ వారిహృదయములలో నున్నది దాయముచుండిరి, అది "దే 
వునికిందెలియను. అది యేమనముసల్మానులు ఓడిపోయిన బాగు గానుండును. 
మాకు సంతోషముగలుగును అనివంచకులు వీణికేతే నము వహీంచి యుద్ధమునకు 
బోక తను రుండ్లలో కరూర్చుండియుండి తమ _ బంధువులగు అన్నారులు 
తమునూటవిని యుద్ధము నకు బోకయుండిన నో వారుఒవుదుయుద్ధములోవధిం 

ష(బడి యుండరని పేలుక కసాగిఏ. దానికి బ్రింధలోనుండి చావును శ్ర శీప్పించుకొను 
శకి మోకున్న చో మోారుతవ్చిం చుకొనుండు, “ కదినము చావ్రఎచ్చటనుండి నను 
రావలసీయున్నది అదితప్పదు. పితికితనముతో ఇండ్రలోచచ్చుటకంయె యుద్ధ 
రంగమునందు అత్మ, మత, దేశ, వంక రక్షణార్థమె చచ్చుట యు త్రమము, 
కావున వారు చచ్చినను సజీవులు, ఈ జీవమును! హార్చి రాంబోవు వాక్యము 
లలో చెప్పబడి యున్న ది, 

169. వలా-తవొస-బన్న ల్ల జీన ఖు తిలూ--ఫీనబీలిల్లాహి - అమ్ వాతన్ 

కష్ ౦ 

బల్ - అకూ-యీఉన-బ్రన్ద-రబ్బిహాక- -యుర్ జఖూన్ , 170, ఫరహీన- బివూ- 

ఆతౌా-నుముల్టాము-మిన్ -ఫబ్ లిషా--వయస్ తబ -షిరూ న-బిల్లజీన-లక్-యల్ 

హాఖూ-బిహి మ్-మిన్ -ఖల్ ఫిహిమ్ "అల్లా ఇఖొఫున్ -అం ల హిమావలాహుమ్-యవహ్ా 
ఖా 

జనూన్, 171, యస్ తబ్ పి.రూన-బిని అమతిమ్ -మినల్గాహి- వఫజ్లిన్ - వఆ 

న్నల్లాహ-లాయుజేడీ "అల్ -మూమినీన్, 

169, 170. “దేవునివూర్హమందు వధింప బడి నవారిని మృుత్యులనితలంప 
వలదు. వారు తము ప్రభువునొద్దసజీనులుగానుండి హారము పొందుచున్నారు, 

వారు తమకు “దేవుండు తన యను(గ వహామువ వలన నొసంగినదానిచే సంతేసీంచు 

చున్నారు, మజీయు ఎవరు వెనుకనుండి యింకను వచ్చి వారిని చేరకున్న 
వారినింహార్చివలాటి భయమునుదుఃఖమునులేదని వారుసంతోషపడుచున్నారు, 
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171. వారు దేవ్రండొ సంగిన పుణ్యఫలితమయులకును, దేవుని యను[గపామునకును 

విశ్వానుల కర్మఫలితము దేవుడు వృథాగా చేయండను విషయమునకును సం 

తోపించుచున్నారు, 

వ్యా! 169-170. మానవుండు ఇంటిలో కూర్చుండీన మాత్రమున వాను 

తప్పదు, శాని యుద్ధరం గ ములో వధింపంబడిన నీరులదివ్యమైన చావును పోయ 

గొట్టుక్" నును, అట్టి యుద్ధవీరులు (షహీదులు) చచ్చినను వా రుదేన్సుని సన్ని ఛా 

నమున సజీవ్రలుగోనున్నారు. వారికి దగిన యాహోరము చేన్రనిచే లభించి వారు 
దానిని అనుభవించు చు దేవుని ననుగపాము వలన ఏలాటి దుఖ్సములులేక సం 

తోషముతోనుందురు. అటులే ఒవుదు యుద్ధములో వధింప.ంబడిన యుద్ధవీరు 

లు చేవుని యొద్ద సజీవులు గానుండి సంతసమొందుచు తమ-వెనుక రానున్నీ ము 
సల్మాను యుద్ధనీరుల విషయము వలాటి, భయము దూిఖుముగలుగదని సంతన 

పడుచున్నా రు. "దేవుండు ముసల్తానులకర్ణల పుణ్య ఫలి తేములు వృథాచేయండు 

ఎవరికిందగిన ఫలితము వారికి నొసంగును. ఈవిషయముకూడ వారిని సంతోష 

పెట్టు చున్నది. కావున ఇప్పుడుకూడ మునల్మానులు ఇస్తామునకు గానుతమ యాత్మ 

ధర్మ చేశసురక్షణార్గమై ప్రాణములు ల్రియ్యవల ని వచ్చినచో డానికి వెనుదీ 
యక పూర్వపు మసల్మానుల ననుసరింపవ లెను, 

అతడో 

179, అల్లజే-నస్తేజాబూ? లిల్లాహీ-వర్ -రసూలి మిమ్-బల" దివూ- అసా 

బవబముల్ ఖు ఖర్ లీల్లజీ న-అపాసనూ-మిన్ వుమ్ - వత్త ఫా అజున్ అజీమ్. 
అలీ బారీ 

178, ఆల్లజీన- ఖాల-లహుమున్నాను-ఇశ్ నన్నా నాఖద్-జముఊ లకుమ్-ఫఖ్-పౌ 

గ 

హుమ్-ఫజాదత్ వాుమ్-ఈమాన్ -వభాలూవే హాస్ బునల్లావాు- -వ-నిలమల్-వకీల్. 

174. ఫన్ ఖలబూ-బినిల్ చుతికు-మినల్లాహి--వ-ఫజ్లిల్ -ఎమ్ యమ్ -సస్ నమ్ 

సూడన్ “వత, బహ రిజ్ వాన ల్లాహి-వలావాం? జుల్ -ఫజీలిన్-అజీమ్. 

172, ఎవరు తమకు గాయముతేగిలిన! విదపను "దేవుని యొక్కయు (పవ 

వక్త యొక్కయు అజ్ఞ లను శిరసావహించి సత్కౌా_ర్యములు చే సిభయభకు లుగలి 

గియున్నారో వారికి గొప్పపుణ్య ఫ లెతమున్నది, 

178. ప్రజలు మక్క్కావారు మిమ్మునూారొ,-నుటకు కూడియున్నారు. 

శావునమీారు వారికి భయపడుండని వారి (ముసల్నానుల) లోఇెప్పగా వారి 

విశ్వాసము హెచ్చి మాకు జేవ్రుణపచాలును. ఆతండు బాగుగా "కార్యము సలు 

చర్చువాండు అనిపలికీరి. 174. ఆవిదప ముసల్మానులు చేవుని నుండి మేలును 
అన్నుగహామునుపొంది వలాటి కీడుపొందక తిరిగివచ్చిరి. వారుచేవుని యిష్టము 
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ననునరించిరి. మజియు చేవు(శు చాలఅనుగహాయ గలవాడు. 
వ్యా॥ 172-178. ఓఒవాుదు యుగ్గము ముగిని నవివప ఖురె వులసేనాధిపళి 

యగు అబూనుఫ్య్యాన్ మక్కాపురమునకు పయనమాయెను, ఆమథం దాదిఫో 
గాయములుదగిలిన ముసలాశ్రినులను వదలి పెట్టివచ్చితిమి. మరల మదీ నాప్పరము 
నకు పోయి మార్కొ_ని ముసల్మానులను నిక్మూలించిన చాగుండునని యుస్టైళ 
పడెను. ఈవార్తవె గంబరుల వారికింటెలిసి నన్నయుద్ధములో 20 పొలుగొన్న 
వారందలు మరల శతుఏవులను మారొ_నుటకు బయలుబేజవలనని వాటిం 
చిరి, ముస ల్భొానులందణు గాయము లో బాధపణుచున్న ను "బేవుని "సిలవుచే 
[పకటించిన ప్రవక్త్యయాజ్ఞను ఆనుసరిం చిరి, ముసల్నాానులందణు మదీ నాపురము 
నకు ఎనిమిదిమైళ్ళి దూరముననున్న ప్మామాజిల్ అనదు అనుచోటున చేరిరి, 
మునసల్మానులు వెంబడించుచున్నారనువార్త ఆబూనుఖ్యాన్వి? భీతిలి యువము 
చేయును న్టైేశముమానుకొని మక్కా_పురమనకు పొటిపోయెను, మదీనాన్రనీను 
నకు అబ్దుర్ క్షైను అనువారి వర్తకుల బిడారము (ఖాఫీలా) వచ్చుచుండెను, 
అబూసుఫ్యానువారికీ కొంతథనమిచ్చి మదీనావ్రరమునకుంబోయి ముసల్నానులు 
మాకు భయపడునట్లు వదంతులు పుట్టింవుండని వేలేవించెను, అట్లువారువచ్చి 
మక్కాఖురెషులు గొప్పసైన్యమును మిమ్ము సశింవరజేయ టి సేకరించి 
యున్నారు. మోరువారికీ భయపడుండను చెప్పసాగిరి. ముసల్మానులు భయప 
డలేదు, వారివి శ్వాసము వృద్ధిపాం బెను. మటియు దృఢ విశ్వాసములో మాకు 
"దేవంజేచాలును, ఆతండు మారకుందోడువడి సాకార స్థ్రిములు నాగు గా నిత వే 

రును అనిపలికీరి. మణీ దేవుని కిభయెపడి న త్కా-ర్యములువేసిన భప్ర లకు గొ 
ప్ప వుణ్యాఫలితము లభించును.ముసల్మానులు హ[మా ఉల్ అసద్ శోరిరి, అచ్చట 
యుద్ధయసంభవింప లేదు, ఏలాటికీ డునుముసల్మానులకు గలుగ లేదు, అపుడచ్చ టికి 
నొకవర్శకబిడారము వ చ్చియం జాను. సారిత వ్యాపారము జరీగి ముసల్మాన. లకు 

వాల లాధమగలి౫ను "దేవుని యను గవామువలన యేలాటి క్రీశుపొందక 
శత్రువులకు భయముగట్టంచి మునల్మ్మానులు నుదీశాపురయునకు తిరిగివచ్చిరి. 
"బీశ్రనియను[గపాము వాలగొెప్పది. కావున అందటు మునల్మానులును హత్ 

వైగంబరులవారి శిష్యులు ఎట్లు "దేవునియిస్టమను ప్రవక్కయాజ్ఞలసనసరించి భ 
యభ క్రులుగలిగి సత్య్మా-ర్యములుశేనీ శ తువ్రనపభయపడక దేవునిని ఆధారపడి 
రో అటులే నలరు గావించినచో ఉభయలోకమయులందును విజయముపొందుదురు, 

175 ఇన్నమా-జాలికుము ప్" మై తొను+యుఖవ్విపఫు-జొలియాఅహూ-ఫలా 

తఖా-ఫూవుమ్-వఖాఫూ నీ-ఇన్ కున్ తుమ్. మూమినీన్, 176.వలాయమ్ొజున్- 
80 
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కల్లజీన-యునారి ఊన-ఫీల్ కృఫి-ఇన్న హుబ్ -లన్-యజురుల్గావా- పైఅన్ " యు 

కీదుల్లావు-ఆల్లాయజ్ అలలహుమ్ -హజ్ జన్ - ఫీల్ - ఆఖిరలతి.వలవుమ్- అజా 

సున్ అజీమ్. 177.ఇన్న లజ నమ-తరఉల్-వ ఫ్ర-బిల్ ఈమాని లన్ య జా ర్రుల్లాహం? 

జ అన్-వలవుమ్ -అజాబున్ -అలీ మ్. 178. వలాయహ్సబన్న
 ల జీన - క ఫరూ- 

అన్నమా - నుమ్ష్లీ-లహుమ్ "కైరుల్ -లిఆన్ ఫు నీహాట్ -ఇన్న మా-నుమ్లీ-లవా మ్- 

లీియజ్ _చాదూఇస్ మన్"వలహుమ్ _-అజాబుమ్-యుహీన్ . 

175, అప్టుపలుపవాండు (సితానుమా(తేము. అతేడు తసస్నేహితులను 

గూర్చి మోకు భయముగలిగించుచున్నా6డు. కావున మారు వారికి భయపడ 

కుందు మణీయు మోరు విశొసులనచో నాశే భయప డుండు, 176. అవిశ్వాన 

ములో పరుగత్తువారినిగూర్చి సీను శింతింపవలదు, వాదు చనుసికి రవంతయును 

నషముగలిగింపయా -రు, -బీవుండు వారికి పరలోకమందు వలాటిభాగ ముసంగుటకు 

బ్రష్టపడలేదు. వారికి ఘోరబాధయున్నది, 177. ఎవరు విశ్వాసమునకుబదులుగా 
అవిశ్వాసమును స్వీకరింతురో పారు దేవుని! వలాటినష్తము చేయంయజాలరు. 

మణీ యు నావి! దు౭ఖకరమెన బాధయున్నది, అవిశ స్వ్వసులై నవారు "మును 

ఒనంగుగడువు వారికి మేలనితేలంప రాడు. వారు తమపాపములను వృద్ధిచేసీకొ 

_నుటకుంగాను వారికి గజువొసంగుచున్నాము మలి వారికి అవమానకరమగు 

నరశబాధయున్నది, 

వ్యూ! 175. మక్కా ఖ్మురెషులపతమువారువచ్చి భీతి గలిగించువా రలు 

పలువుదురు. వారలు సెతానులు. వారు తమస్నేహితులగు అవిశ్వాసుల గూర్చి 

ముసల్మానులకు భంయయముగలిగిం చుచున్నారు. "దేవునికి భయపడువారలగు ముస 

ల్యానులకు భయము గలిగించు చున్నారు. చేవునికి భయప డువారలగు మునల్గా 

నులకు వలాటి శ్మతుభయముకలుగదు. కావున నిజమైనము సల్మానులు వారికి 

భయపడక 'ేవునిశే భయపడవలెను. 176. సై తానులమాటవిని అని శ్వాసము 

నకు పరుగిడువారు వంచకులు. ఏరి చర్యలలహార్చీ మారు చింతపడ వలదు. వంచ 

కులు దేనునిమతేమగు ఇస్తామ్నకును చేవునిప్రవక్రకును వలాటినప్టము వేయం 

జాలరు, "దేవు" డు అట్టి ద్వేషముగల వంచకులకు పరలోకములో నేలాటిసాఖ్యము 

నెసంగండు వారునరకబాధనువొ౦దుదురు. 177. “దేవుని విశ్వసీంపక ఇస్తామ్లో 

చేరని వారందజు "దేవునికి గాని ఇస్రామునకుగానిరవంత ౫ నష్టము చేయంజాలరు, 

కాని అవిశ్వాసులు తమ నష్ట్రమేచేసికొని తుదకు దుఃఖకరమైన నరకబాధలకు 

పాలగుదురు, 
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178. సంపదలును ఇపామందలి సౌఖ్యములును ఎక్కు.వవూయన్పూ 

వచ్చువజకును పొందుచు చేవునికోవమునకు పాతులై; చోమాకు బ్రవిఎట్లులు 

జిం చునని అవిశ్వాసులు చెప్పునూట౧కు మోనపోంగూడదు. ఇవన్నియు గలి గ 

గడువును (విరామము) లఖించినందున వారు తమ దుష్టస్వభావ ము లనే పొపముeం 

ను వృద్ధిచసికొను వున్నారు. ఇహలోక భోగములను బట్టి వారు గారవవంతాలు 
ని తలుప రాదు. వారికి అవ మానకరమగు నరకబాధ కు న్నది, 

వ! 

179. వూ-కానల్లాహు-లియ జరల్ -మూమినీన-మాఅన్తుమ్"అలై హో 
అలాటి a —_0 నీ pa వ 

పాత్తాయమిజు. చీనా మినత్ - తేయ్యిబి-వ మా-కానల్లాహు-లియయత్ _లిఅకు 
pry.) 

మ్-అలల్ 7 బి-వలాకిన్న ల్లాహా-యబ్ తబీ-మిర్-రునులి హీ-మన్-యపాఉా ఫల 

మి నూబిల్లాహి,-వరుసు లిహీ-వఇన్-తూమి నూ "వత త్తఖూ -ఫలకమ్-అ్రాన్-అజీబ్చె. 
179. పవితులనుండి అపవితులను చదేవుయ వేజుసఅచక  ఇపుడుంయు 

ద్ధీతిలోనె ముస రల్మానులను వదలి ఇ పెట్టుండు. మణీ యు'దేవు(డు మోకు అగోయ త 

(బు) ఏషంయో్ములను -దెలుఫ్రవాంయశాండు. కాన తేన పవక లలో తొనుజ్తష్టు. 

పడిన వారినివర్చ్పణ చుకొనును. కావునమోరు “దేవునిని ఆతని (వవ కలను విశ 

నీంపు(డు. మజియు మీరు విశ్వసించి భయభక్తులు గలిగియుండినచో మాకు 

గొప్ప వుణ్యఫలిత మున్నది. 

వ్యా! 179. ఎట్లు ఇ్రవాలోక సంపదలు గలిగియుండుమాతే ము న వారం 

"జేన్సునికి పియులని యయాపహింపందగదో అసే (ఒహాదు యుద్ధములా) యన ను 

ల్యానులప్ర, క్రష్టములూ గలిగినచో వారు "జీవుని! వియులుకారు అని యవా 

మీాంప రాదు, నా సవములో దేవుండు మునల్మానులలో నిజమైనవా రెవడు 

వంచకు అవరు అను విషయము స్పస్ట్రపణ మటకు కొన్ని కష్టములు సెట్టి కులీ 

శ్రీం చును, అనుకు నిజమైన పరి శుద్ధ భాక్తులును అపవిత్రులైన వంచకులు ను 

"వేటుపడుదుగు. గమ న్యము పెట్ట పరీక్షింపక యే వంచకుల నేర్పు "దెలుపుట 'బేవును కి 

నులభమే, కాని చేస్టండు అ స మేర డు. మణీ అందటీకీ అగో చర విషయము 

లు స్వయము గాం -దెలుపండు. మానవుల కనే జాను కోరిన వారిని ప్రవక్తా 

వర్పఆ-చుకొని తాను కోరిన అగోచర విషయములను వాగికిం డెలుప్పును. (క 
వక్తల మూలమున ఆ విషయములు (ప్రజలకో శెలియును, కొన్రన ముసల్మ్మా 

నులు ేవునియందును ఆతని (పవక్షలయందును విశ్వాసముగలిగి భయగా జ 

లు గలిగియుండవ లెను. దానివలన వారికీ గొప్ప పుణ్యఫలితములులభించును, 

180, వలాయ హొ_సాబన్న ల్లజీనయబ్-ఖలూ న-విమా-ఆ తొహు-వుం జా 
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వు-మిన్-ఫజ్లిహీ-హువ- కోరల్ -లవాువ్ -బిల్-వువ- షరుల్ - లహుమ్-స 

యుతవ్వ-ఖూన-మా-బఖిలూ-బిహీయామల్ -ఖియామతి-వలిల్లాహ్ా - మారా 

సుస్-సమావాతిావల్ ఆరజి-వల్లావు-బిమాత అము లూన-ఖబీర్, 

180. దేవుండు అన్నుగహించి యొనంగిన దానిలో లోభమువహించు 

వొదు తమ కది మేలని తలంపవలదు, అది వారికి వతుసే, దేనియందు వారు 

లోభమువహీంచిరో అది తీర్పుదినమునందు వారి మెడలకు పోరవుగును. 

(తుదకు) ఆకాశమునకును భూమికిని చేవు€జే వారసుండు. మణీ మారుచేయ 

నది చేవునికిం చెలియును, 

వ్యా॥ 180. ఈ సూరాలో (ప్రారంభామునుండియ యూదుల కై ఏసు 

లనుగూర్చి చెప్పంబడుచు మధ్యలో ఒహాదుయుద్ధ విషయము ను తెలివి మరల 

యూదుల వెడుగుణములు వివరించుచు, ఆ చెడుగుణములు మునల్మాను 

భక్తులు వదలుకొనవలెనని ఇంక హోగ్బ్చరిక గలదు. ఎక్కువమంది వంచకులు, 
యూదులకు సంబంధించినవారు, ఎట్టు వంచకులు జేవుని మార్లమందు యుద్ధము 

చేసీ చేవా (ప్రాణములను అర్పించుటకు సావానీంపక తవు వంచనగుట్టుబయోలు 

పటతురో అటులే జేవుండను(గహించి వారికి నొనంగిన ధనమును ఖర్చు (దాన 

ము చేయకలోభామువహించి నరకమునొందు చున్నారు, యూదులకు చానమన్న 

(ప్రాణములు పోవును, ఆట్టు వారు ధనము దాంచి వె ట్ర లోభాయువహించుటవారికి 

ములు గాదు. వాళకి ఇెటుపే అగును. ఒక వేళ బ్రవాలోకమందు ఏలాటి అపడ 

రాకున్నను తీర్పుదినమునందు వారి సొత్తు వారి మెడకు హాోరమగును. దానివలన 

వారికీ చాల చాధ కలుగును, వారినొత్తు పెద్దపాము రూపమున వారి మెడకు 

చుట్టుకొని వారిని బాధించును అని హ[జత్ చె గంబరులవా రుపచేశించియ 

న్నారు, కావున మానవు(డు తన జీవితకాలములోనే "దేవుని (పీతి పడయుటకు 
విధిదానయ (జకాతు) మొదలగు పుణ్యములు చేయవలెను. తుదకు ఆందటి 
సొత్తునవ గేన్రండే వారసుండు ఆగును, అపుడు ధనమువలన ఎవరికిని వలాటి 

లాభయ గలుగదు, దాను చేసిన, లోభమయువహించిన నరము ేవునిశిందెలి 
యును. ఎవరి కర్ణులకుం దగిన ఫలితము వారికి నొనంగును. కావున వుణ్యఫలిత 

మగు దానము చేయవలెను. 

181. లఖద్-సమిఆల్టాను- ఫొలల్ల- జ నాఖాలూ- ఇన్న ల్లావా- ఫఖరున్- 

వనకౌనంఅగ్-నియాడి-సనక్తు బు-మాఖాలూ-వఖత్లమును 4 ల్ -అంబియాఅ 

బిెరి- -హాఖ్ఖన్-వ-నఖూలు-జాఖం "అజాబిల్ " ఫారీఖ్ 182. బాలికా బీమా ఖద్ద 
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మత్ -ఐనీకుమ్ -వఅన్న ల్లాహ-లై స-బిజల్లా' మిల్ -లిల్ ఆవీద్. 
181: 182. డేవుండు బీదవాడు మేముధనవంతుల మని చెప్పినవారిమాటను 

నిశ్చయముగా “"జేవుండువి నెను. వారుపలికినదియును వారు ఆన న్వాయముగ (పవ 
కలను వధించినదియును మేము (వాయయుదుము. మజియు దహించు అగ్ని బాధ 
ను అనుభవింఫుండు (రుచిచూడుండు). ఇదిమారు తమ చేతులార ముందుగే 
వేనీన కర్షలకు ఫలితమున్న_ది. మలియయుడేవుండు మానవులకు అన్యాయము 
చేయండు, అని పలుకుదుము. 

వ్యా। 181: 182. యూదులుతమ దుష్టస్ఫభావముచే లోభమువహి 
నట్లు "కాక డేన్రనిమార్షమందు దానముషయుండు. ఆట్టుచేయు జననం 
గునవి జీవునికి అప్పునిచ్చినట్లగును. మతేయు "దేవునికి మంచి ఆప్వుఇండని 
"దేవుని సెలవుకాంగా యూదులు పరిహానంచుచు 'బేన్చండు బీదవాడు. మేము 
ధనవం తు లము. మమ్ము దేవుండు అప్పు అడుగుచున్నాండని పలుకొసాగిరి, గతా. 
ర్ట్రియలలో భక్తులు ఖర్చు చేయునది అప్పుఅని సెలవిచ్చి దానిఫలితయ ఉభయ 
లోకములలో కిరు చేసీనవారెేే యొునంగుచున్నా డు, దీనిచే జేవుని కేమియు 
లాభుములేదు. సర్వము జేవుండొనంగిన చే, శానిదుష్టులగు యూదులుచెప్పినది 
-దేవుండువి నెను, దానికి(దగి నశికోవిధించును, అదియునుగాక యూదులు ఫ్రూర్వ 

. మునుండి "బేన్ఫని పవక లను అన్యాయముగా చంపు చుండిరి. చానికింగూడ 

వారికి శిశ్సయున్నది. కాల్చిదహింపంయేయునట్లి నరకాగ్ని చాధవారికున్నది, 

దాని రుచిపొందుండని వారితో చెప్పబడును, అప్పుడు వారు పరిహో సఫలితము 
రుచిచూతురు. జేవుండు మానవులకు రవంతముకు అ శ్యాయము చేయండు, 
వారు ముందుగనే చేనీపంవీన కరరెలఫ లితము అచ్చుటననుభవింతురు, 

అలి జాలి 

188. అల్లజీన-ఖ*లూ- -ఇన్న లావా_ అహిద బ్రిలై నా-అల్లా- నూమిన- లిర 

సూలిన్- సాతాయాతీనా. విఘుర్చానిన్ -తకావలు-వున్నా రుఖుల్ ఖ ద్ -జాఅక్రు 

మ్-రునులున్ -మిన్-ఖబ్లీ- బిల్ - " 'బయిష్చనాతి-వబిల్లజీ-ఘుల్ శమ్-ఫాలిమ ఖతల్ 

తుమూవనామ్ -9న్ 5 కున్ తుమ్ సాదిఖ్. 184. ఫలన్-జ్-ఆబూక-ఫఫద్వళ్- - 

బెబ-రును బుమ్- మిన్ఫబ్ లిక.జాఊ. వీల్ -బయి నాతి-వక్ ్టురొవల్ - కీతొ బిల్ 
కీ ఆాంలేలే 

నీర్ .185. కుల్టు-న ఫ్ నిన్ జాఇ ఖ తుల్ .మొతి-వభ్రన్న మా-తువఫ్ -ఫొన-ఉజూ 

రసమ్-యాంమల్ భి: కరి మామతి-ఫమన్ -జువాబిహ-అనిన్ “నా రివాఉద్-భఖిలల్ జన్న త 

ఫఖట్-ఫాజవమల్ ప యాతుడ్ -దునా్య్యాఇల్లా-.మతా-ఉల్ _గురూర్, 
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188. ఆగ్ని తిని వేయనట్లి ఖుర్చానీని మాయొద్దకో చెచ్చునంతవరకు ఏ 
సివక్తయందును విశ్వాస మంచగూడదని దేవుడు" మూకు సెలవిచ్చియు 
న్నాండని పలికినచో వారితో నాకంకె పూర్వము వచ్చిన అనేకులు (పవ కలు 
'తెలివిన అనేక నూచనలలోంచాటు మారుచె ప్పినదియును తీసికొని మోయొద్దకు 
వచ్చినపుడు మోరుస్వతం(తు లై నవో ఎందుకు వారినిచంవితిరని ఓ ప్రవక్తా! పలు 

కము, 184, ఆకిదప వారు నిన్ను తిగస్కరి చినచో నీకంకు పూర్వము సూచ 

నలను చిన్న గ్రంథము లన్నుపకాశ మా నమైన (గంశమును తీసీకొ నివచ్చిన (పవక్త 

లుళూడ తిరస్క రింపంబి డిరి. 185, ప్రతిపాణియును .వావ్చనుపొందవగసీ యున్న 

దె. మలి యు తీర్పుదినదుందు మాకర్శలపలితము నూర్తిగా. లభించును. కావున 

ఎవడు నరశాగ్నినుండి తప్పింపంబడి స్వర్షములో (ప్ర వేశపెట్టంబజెనో వాండు 
బిజయము పా ౦ెరెను. మజీయు ఇహలోక జీవనము మోసపుచ్చునదిమా త్రమేను. 

వ్యా॥ 188. పూర్వము కొండలు వీవ_క్షలకాః ములో ఎవ్నరెన చేవ 

నికి ఖుర్చానీగాని కానుకగాని అర్పించినవొ అదిబేవుని సమ్మతమాయొనని 
'తెలువుటైే ఆకాశమునుండి అగ్నివచ్చి డానినికాల్చివేయుచచుంజెను, అదిసాకు 
గా పెట్టుకొని యూదులు, ఆట్రలఅగ్నివచ్చి కానుకలను కాల్చునంతవలుకు ఏ 

(పవక్తను నమ్మంగూడదనిదెవు (డు మాకు సెలవిచ్చియున్నాండు. కావున మేము 

మిమ్ము నమ్ముము అని వాజత్ మై గంబరుల వారితోచెప్పిరి. దాని! (ప్రత్యు 
త్ర్తరమివాక్యిమునందు ఇయ్యబడినది. అట్టి సూచనను మజీయు సతరసూచన 
లను తెచ్చి చూపిన (పవ క్ష్ కొలను యూదులు ఏ అని యమా గా చంవీరి. ఖుర్బానీ 

తిను అగవచ్చినచో మేము నమ్ముదుమని చెప్పుటలొ మారు సత్యవంతులై నచో 
మ్ పూర్వికులు ఎ .దులకు పృవ_క్షలను నధించిరి, అందణు పవ క్షలును ఒకే 
విధమైన సూచన (మోజిజా) లను చూపలేదు. ఆకాలమునకం దగిన సూచ 
నలు "జీవని సెలవుచే చూవీరి. యూదులు వృథాగా వాదులాడుదురు - అది 

వారి స్వభావమే. 1684 ఓ (పవకా ! వారు నిన్ను తిరస్కంరించినవో నీవుచింత 
పకనక్క_అ లేదు. నీకు పూర్యము వచ్చిన పొవ_క్తలు ఆనేక సూచనలను చిన్న 

వెడ్టగంథములను తీసీకొనివచ్చిరి, కాని దుష్టులు వారిని తిరస్కరించిరి అని 
హజ్రత్ వై గంబరులవారిని బేవుడు. ఊరడించుచున్నాడు. 18, (ప్రతి 
(పాణియును చావు రుచి చూడవలని యున్నది, (సవక్షలను తిరస్కరించిన 
వారు విశ్వసించిన వారు ఒక దినము చచ్చి మరల సజీవులై తీర్పు దినమందు 
తమ తమ కర్మల ఫలితములు పూర్తిగా పొందుదురు, ఐపహాలోక జీవసము 
నందలి అని త్య "మోపహములకు మానవులు మోనపోయి పరలోకమును వ్రాటిం 

పరు. ఆది గొప్ప పొరపాటు, వాస్తవమైన విజయము పరలోకమయునందు 
నరకము తవ్పి స్వర్లము లభించుట యే, స్వర్షనివా సము నుపొందినవాలే "మోక్ష 
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మును విజయమును పొందినవారు కావున పరణోక సుఖమనకు మానవులు 
వపొటుపడవ లెను. 

186. ల-తుబొల-వున్న-ఫీ_ ఆ మ్వాలికు మ్-వఅకాఫు సీవమ్-వలతస్వుడ 
—— 0 లంట 

న్న "మినల్టజీన-ఉఊోతుల్ -! తౌాబ-మికొ “ఖచ లికుమ్ -వమిసల్లజీన-ఆష్రకూ _ 
అత 

అజక్షా- 
అలాటి 

కసీరళ -వబ౯ా..తీస్ ఏరా వలత్తఖవూ-ఫఇన్న -జాలిక-మికా' ఆజ్మళ - ఉమర్ _ 
166. నిశ్చయముగా మోరు మోనాత్నలలోను మి యాళ్మలలోను పది 

శ్నీంపయుడుదురు. మలు యునిశ్స్చయము గా ఫూర్వ్య్మగ్గంథములుగలవారినుండి య. 
చక్కు... దైవా రాధనలనుండియ మూరు అనేక దూషణను విందురు, వుటి 
మారు ఓర్నువహీంచి భయభ కులు గలిగియుండిసనచో బబి ధ్రైర్యయుతో 
చేయంయగిన వే, 

వ్యా॥180. ఈవాక్టాము నోమున ల్మానులకిట్టు వెప్పంబ డు చున్నది, ఇంకమోయను 
మోసాన్లులవిషయమునందును మో పాణములవి షంయము నందును పరీక్ష గలుగును. 
దేవుని ప్రీతి క ఆత్మధసములవసంబంధిం చిన త్యాగము. లుసనూరుచేయవలసీవచ్చును. 
వధింపంబడుట , గాయములు దగులుట, రోగులగుట ధననష్టము మొదలై నవి 
సంభవించును, మతి యూదనుల్పు ఎ సృవుమి మొదలగు వూర్వ[గంథములు 
గలవారును పెక్కు. శ్రైవములను ఆరాధించు ము(వికలును అనేక నిందలను 
మోపి దూషణలాడి మూ మనమఘ్బలకు నొప్పి కలిగింతురు, అందులకు మిరు 
నహించి దృథ విశ్వాసముతో ఓర్పుగలిగి "బేవ్సునియందు భయభ కులు గలిగి 
యుండవ లెను. 9ది భ్రైర్యసాహాసములతోం 'జేయందగిన విషయము. 

బూ ] అణాడాడలో 

1587. వ ల్లసి అఖ-జల్గాహు"మాసాఖల్లబీన- ఊశుల్ -కి తాబ-లతు-బయ్యి- 

నున్న వూ”లిన్నా సీ-వలాత కతు మూనహూ-ఫనబజూవు వరాఅ.జుచూరిపా 
ఇ ఇ నాక్ అనీ 

మ్ వషితరౌ-బి పీ"సమనన్-ఖ లీ లకాఇబీస-ామాంయద్ళరూ కా, 188. లాతకొన 
0 అలాల ॥ ఆలనా —~ ఆనీ 

బన్న లజీన'యఫ్ ర హూ న-బియా-అలే '-వాయుపింబ్యూన-అన్ "యు వామదూ - 
? ఆ -2 జ. - 

లిమా-లమ్ -యఫ అలూ "ఫలా-తవొ-సబన్న హుమ్ బి-మఫా-జ తీవ్ - మినల్- 

అకవాబి-వలహుమ్-లబాబున్-లలీమ. 189. వలిల్లాసి- ముల్ కుస్-సమావాకివల్ 

ఆర్ జి-వల్లాహు-అలా వల్లి మెఇ౯-ఫ)వీర. 
187. మజీయు బేన్సండు (గంథముగలవారితో మూరు గంథయును (ప్రజ 

లఅకుం దెలుపవతెను. దానిని దొంచకూడదు అను నిబంధన (ఇ రారు) పుచ్చు 

కొనెను. ఆ పిదప వారుఆ నిబంధనను తమ వీంపు వెనుక పాజవేసీ దానికి 
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బదులుగా కొంత వెలను పుచ్చుకొనిరి, వారు పుచ్చుకొనునది వాల చెడ్డది, 

188. ఎవరు తౌము చేసిన దానికీ సంతోషపడుచు తామ చేయనిపని కె శైసోత్ర 
ములు కోరుదురో వారు శిక్షనుండి రత్షణపొందిరి ఆని కీప్రవక్తా ! సీవుతలం 
పకము. మజీయు వారికి బాధకరమైన శిత్తయున్నది. 189. మలీయు ఆకాశ 

ముల యొక్క యుభూమియొక్క_యు ప్రభుత్వము బేవుని'బే. “దేవుండుసర్యశక్తు (డు. 

వ్యా! 187. ఇ(సాయీలియు (యూదులు kD _స్తవు)ల విద్వాంను 

లతో జీవుడు తన [ప్రవక్షల మూలమున చేవుని (గ౦థములలోని ధర్మము 

లను రాంబోవు ప్రవ క్రనుగూర్చియున్న (ప్రకటనలను ప్రజలకుందెలుపవలెను, 
వానిని దాంచకూడదు అని నిబంధన పుచ్చుకొ నెను, వారట్టు ఒప్ఫుకొనియ 

ఇహలోక తుచ్చభో గములకు లోంబడి లంచములు పుచ్చుకొని పామరులకు 

నిజమైనధర్మములను తెలుపక చాచి తారుమారునేసిరి, పాజత్. ముహామ్మదువారిి 

గూర్చియున్న ప్రకటన (బపారాతుు లను దాంచిపెట్టి దానికి వేలు అర్థము 
చేసీరి, వారుగావించియు న్న ఖ్ల రారును అనుసరింపక దానిని మటు(గుపుచ్చోరి, 

సత్యము దొంచి దాని! బదులుపుచ్చుకొను ధనము చాల చెడ్డది. లందు ముస 

ల్యానుల విద్వాంసులు ఆట్లుచేయకూడదను హె చ్చరిక గలదు, 188, యూదులు 

సత్యమును దాంచి తమ కుట్రలు చెల్లు చున్న వనియు తమ్ము ఎవరునుపట్టంజాల 
రనియు సంతసించుచు జనులు తమ్ము స్తుతింపపలెనని కోరుచుండిరి. అటులే వం 
చకులును యుద్ధసమయములలో ఇండ్లలో దాంగి మేము రతణపొందితిమని 

సంతసించి ముసుల్మానులు యుద్ధమనుండి మరలివ చ్చినపుడు పైగంబరులవారి 

యొద్దకు వంచకులుపోయ్యి మీదో యొక అబద్ధకారణము చెప్పీ 'దానిక్[ప్రజలు 

తమ్ము స్తుతింపవ లెనని కోరుదురు, అట్టు చేయువారు చేవునిశిక్షనుండి రక్షణ 

పొందిరని తలంపరాదు. వారికి తప్పక ఘోరమైన నరకచాధయాన్నది, 189 
భూ మ్యా కాశముల (ప్రభుత్వము దేవునిచే, ఆతండు సర్యశ కు కును. వారు ఆతని 
శిశ్న నుండి తప్పిం నుకొనయాలరు, మున నల్మానులు, యూదులవలెను వంచకుల 

నలె నడచుకొన రాదు, 

190. ఇన్న-ఫీ-ఖల్ ఖ్ -సమౌ-వాతివల్ అర్ జి-వఖ్ -తిలా ఫీల్ లలి" 

వన్ -నపోరాల-ఆయాతిల్ -లిఉలిల్ -ఆల్ -చాబా. 191. అల్లజీనాయశీ కురూన 

ల్లానూ-ఖియామన్- వఖుటోదన్ -వ-అలా- నూ? విహివ్ల 'వయతో-బుక్క. నూన - ఫ్రీ 
et) 

ఖల్ఖస్ -సమావాతి-వభ్ అర్ బీ-రబ్బ నామాఖలఖ్ త-హోజూ-చా తిలా -నుబ్హో 

నక-ఫఖినా ఆజాబన్నార్. 192. రబ్బనా-ఇన్న కానున్-తువ్ = ఖలిన్నా ర-ఖ వ్" 
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లభ రహూ-వమా-లిజ్ జాలిమోన-మిన్ _అన్సార్, 198. రబ్బనా- ఇన్ననా" 

సమిఆసామునాదియక-యునాదీ. లిల్--ఈమాని-అన్ "ఆమినూ- -బి-రబ్బీకమ్-ఫ 

_ అమన్నా-ర బ్బనా-ఫగ్ ఫిర్ లనా_జునూ-బినా" వకీఫ్ ఫీర్. “అన్నానయ్యి-ఆతి తినా 

వ-తేవస్ ఫనా-మలల్ -అబ్బా5, 194. ౮ బృనా-వఆతినా-మావలక్ తనా ఆ అలా- 

రుసులిక-వ-లాతుఖా జ జినా-యామల్-ఖి -ఖియానుతి-ల్రిన్న క-లాతుఖ్- లిఫులా. - మో 

ద్, 19 వస్ స్ తజాబెలవొువ్ -రబ్బుహామ్' అన్నీ | లా ఉజీఉ-అనులా ఆమిలిమ్.మిన్ 

వమ్-మిన్ జ -జకరిన్-బా-డ్న్ సా. బరీ కమ్ మిక్-బత- బీన్ -భల్లజేన.హోబకూ 'వఉిఖ 

జూ-మిన్ -ది యారిహిమ్- వఊఊజా-కీ నవీలీ- వఖాతలూ-వఘితిలూ-ల. ఉకఫ్- వీర 
వాట 

న్న "అన్-హుమ్ నయ్యి-ఆ లిహి పీ*+మ్-వా ల-డద్ -ఖిలన్న వుమ్ -జన్నాతిన్- తజ్బీ- 

మిన్-తవొ-తిపాల్-అన్-హోరు- సవాబమ్ మిన్ ఫన్. దిల్లొహిా- నల్లావు - "ఐస్ 

దవా-వ హస్ నుస్ స 

190; 191. నిశ్చయముగా ఆశాశములయొక్కయు భూమియొక్క_యు 
సృష్టియం దును రాత్రింబవళ్ళు వచ్చిపోవుటలోన్సు నిలిచి, కూర్చుండి, ప్ర 
కలనె పరుండి బేవుని స్మరిం చుచుండు బుద్ధిమంతులకు సూచన లున్నవి, 

నుణీయు వారు భూమ్యాకాశముల సృష్టియందు యోచించుచున్నా రు. వారు 
ఓమా[పభువా! నీవ ఈ సృష్టిని వ్యర్థముగా పుట్టించ లేదు. నీవ పరమపవ్శిత్రుం 

డవ. -కావున నరకాగ్ని బాధనుండి మమ్ము రశ్షి ంవుము. 192. ఓమా పభువా! 

నీవు ఎవనిని నరకాగ్నిలోం బడవేయదువో వానిని నీవు అవమానపజుచితివి. 
మణీ పొపులక లోడుపడువాశివరునులేరు. 1908, ఓమా(వభువా ! విశ్వా 

సము వెపునకు విలుచుచు మో(పభువును విశ్వనింప్రండు అని పిలుచువాని పిలు 

ఫును మేము విని విశ్వసించితిమి. ర్ట నా(పభువా ! మావఫాపములను త్నమిం 

వుము, మీ మా పొరపాటులను ముమ్మానుండి తోలగింహుము, నుటీ వుణ్యవం 

తులలోశూాటు మాకు మరణము దయచేయుము. 194 ఓ మూప్రభువా | 
మటి (పవక మూలముస సాకు నీవు వ్యూ గానముచేనీనదాని నొనంగుము, 

తీర్పుదినమందు ౨ మమ్ము అవమా+నసజపపము నరా యగా నీ వాగ్దానము 

నకు వ్యతిశేకమగాయ చేయవు అని వేయుదురు, 195, విదప వారి ప్రభువు వారి 
(ప్రార్థన ఆంగికరించి ణరాలో పురువుంతుగాని, ప్రీశాని వచేన్సీన కర్మలను వ్యర్థ 
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ము చేయను. మోరందలు ఒకరినొకరు చేరినవారని సెలవిచ్చెను, ఎవరు తమ 

దేశమును విడచి, తమ ఇ-డ్లనుండి తజుమంబిడి నొవ్య్యూమందు కష్టములు 

పొంది, యుద్ధమాడి వధింపంబడిరో వారి పాపములను వారినుండి తొలంగిం 

శును, మటీయు కాలువలు (ప్రవహించు స్వర్షవనములో వారికి నివాస మొసం 

గుదును, ఇది దేవుని యొద్దనుండి వచ్చిన పుణ్యఫ లితీము, "దెవుని యొద్ద మంచి 

వుణ్యఫలితములున్న వి అని సెలవిచ్చెను, 

వ్యా! 189: 191, బుద్ధిమంతులు భూ మ్యాశాశములను అందలి సమన్న 

ఘను యోచించినచో ఇంతటి గొప్పసృవ్షీ [కమముగానడ చుట రాత్రింబవళ్లు 

వచ్చుట పోవుట మొదలగునవి కాలబుతువుల క్రమము ఒక సృష్టిక ర్శలేక జరు 

గచేరదు అని నిశ్చయించి "దేవునిని (ప్రతిస్థితిలో ఎల్లప్పుడును స్మరితిరు. యో 

చించినపిదప ఓ నూ ప 'భువా నీవు ఈసృవ్షిని వ్యర్థముగాంచేయ లేదు. దీనికి 

గొప్ప ఫలితమున్నది. అదియే పరలోకజీవనము. ఇహమునందు మానవుడు విశ 

సించి సత్కార్యములు చేసిన చో దాని ఫలితముగా పరలోకమందు నరకమునుండి 

మోశ్నమయు స్వర్షములభించును, 192, అందులకే బుద్ధిమంతులగు భక్తులు తేమ్ము 

"దేవుండు నరకమునుండి తప్పింపవలెను. నరకములో వేసి అవమానపణిచవలదని 

జేదుకొను చున్నారు. నరకములోపడిన అవిశ్వాసులకు రశ్షించి తోడుపడువా 

శెవరునులేరు. 198, పాజ్ వ్రైగంబరులవారు "దేవుని విశ్వసింపుండని ప్రచా 

రముచేసీ [ప్రజలకు వి శ్వాహమునకురండని పిలుచుట, విని విశ్వనీంచినవారు మేము 

నిశ్వసీంచితిమి, కావున మా ఫూోరపాపములను పొరపాటులను త్షమించి భక్తు 

లగు పుణాన్చత్ము లలోయభాటు మాకు మరణమొనంగుమని చేవునితో వేండుకొ 

నుచున్నారు. 194 విశ్వాసులకు ఇవామునందు శత్రువులపై జయమును లోక 

రాజ్య మును పరమునందు మో క్షమునొసంగుదునని "దేవుండు పివక్తలమూల 

మున పజలక 'దెలిపియున్నాండు, ఆ వాగ్దానము (ప్రకారముగా మాకు నొ 

నంగుమనియు తమకు ఏలాటిలఅవమా నము తీర్పు దినమందు -కాకండునట్టుచేయు 

| ము అని భక్తులు (పార్టించుచున్నారు. మఆీ టేవుయ తనవూట తేస్ప్సనివా౭డు. 

' 195, మానవులందటును ఆదమ్ము హవ్వానుండివుట్టినవారు. (స్త్రీలు పురుషులు, 

ఎవరువేసీన పాపపుణన్రీమల ఫలితము, వారికేలభించును. ఎవరి కర్మసలమును 

వృథాపోదు, అందు ్ర్రైపురుషుల భదములేదు. నుంచిచెడుగులకు దానికి చగిన 

ఫలితము లభించును, కావున ఇ సామ్ లోచేరి "దవుసి విశ ్రసించినందులకు దుష్ట 

లగు అవిశ్వాసులు (మక్కా... ఖురెషులు) ముసల్మానులకు “పట్ట రానిచాధలు 

వెట్టిరి. తుదకు ముసల్వాసులు తవు జన్నభూ మిని, గృహాములను వదలి మదీ 

నాపు*ము చేరిరి, అచ్చటకూడ శత్రువులు వదలక వారిపై దం జెత్తీవచ్చిరి. అప్పు 

డు ముసల్మానులు యుద్గమాడి యుద్దములోవధింపంబడిరి. అట్రి భక్తలపాప 
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ములను పొరపాట్లను "దేవుండుకో మించి వారివ్రణ్రముల ఫలిశయగా వారికిస్వర్ల 
నివానము నిత్తునని చెలవి చ్చు చూన్నాంశు అటి భక్తల కర్మలు వృథాపోవు, 

| tt) 

196, లా-యగుక్-రన్నక-తబ్లుల్లు - బుల్ల జీన-కఫరూ ఫిల్ బిలాద్. 197, మ 

తాఉన్-ఖలీ లున్-నుమ్మ-మా వాహుమ్ -జపాన్నము-వబీసల్ -మిపోద్ , 198లా 

కినిల్లజీ-నత్త ఫా-రబ్బపబమి-లహుమ్-జన్నా తున్ -ళ జ్రీమిన్-తహాతి-వాల్ -అన్- 

పోరు-ఖాలిదీన-థీప*-నుబులమ్- మిన్-ఇన్ దిలాపా-వమా- ఇన్దలాహి-కై రుక్ 
లిల్ "ఇకాక్, ౯” క్ 

196. పురములలో అవిశ్వాసుల సం*చారమవలన నీవు "మోసపోకుమ, 
197. ఇదికొద్ది భాగ్య ఫలము, విదప వారికి స్థరనివానము నరకమున్న ది, అది 

చాల చెడ్డనివాసము. 198, కాని ఎవరు తన ప్రభువునకు భాయపడుచుండిరో 

వాదికి కాలువలు (ప్రవహించు స్వర్షవన ములున్న వి, అందువారు చేనునినుండి ఆ 

తిథధ్యము పొందుచు అందు సదాయుందురు, మజి దేవుని 'యొద్దనుండునవి వుణ్య 
వంతులకు చాలకేష్టమెనవి, 

వ్యా॥ 196:198. అవిశ్వానులు పురములో తిరుగుచు, వ్యాపారము చే 
యుచు ధనము నంపాదించుచు విజ్ణవీగుచున్నారు, పిరి భోగభాగ్యములు 

ఇరాచియనల్యానులు మోనపోంహాడదు. ఇదికొద్దిసొౌఖ్యము. కొన్నిదినములు 

మాత్ర ముండునది. విదపనదా నరకబాధ అనుభవించుచుందురు. ఆందుండివారికి . 

విముక్తి లేదు. కావున విశ్వసించి భయభక్తులుగలిగి యుండవలెను, దానిఫలిత 

ము శాశ్వత స్వర్ల సౌఖ్యము, అందువుణ్యాత్యు లు దేనునికి అతిథులగుదురు.ఎట్ల్టు 

అ౫ిథిచి.త లేకుండ ఆతిథ్యము పొందునో అటులే నత్కౌా-ర్న్యములుచేసిన విశ్వా 

నులు కు సౌఖ్యమును సదా అనుభొవింతురు. దేవుని యొద్దనుండు పుణ్య ఫలిత మే 

(శేస్టమైనది. బ్రహాలోక భోగములు నశించునవి, 
199. వఇన్న -మిన్-అవొలిల్ -క తాబి-లమన్ -యూమిను-లిల్లాహీ-వమా 

ఉన్ బిల-ఇలై కమ్ వమాఉన బిల ఇతె హిమ్ ఖాపీ.-ఈనాలిల్లాహి - లాయస్త 
ఆజా లీ 

రన బిఆయాతిలాహిాసమనన్ -ఖలీలన్-ఉలా ఇ్రక-ఆ బ్రవుమ్-ఇన్ ద-రబ్బిహిమ్- 

ఇన్న లావా-సరిఉల్ -హిసాబ్ . 

199. మతియుగంథము గలవారిలో కొందు "బేవనిని, మికొనంగంబడి 

న (గంథమును వారికి నొనంగబడిన ౫)-థమును విశ్వనీంచి "జీవునికి భయప 

డు వారును గలరు, వారు దేవు నివాక్టమయులకు బదులుగాక్ "ద్ధి చెల పుచ్చుకొనరు, 

అజ్హ్రవాంకి వారిపభువువడ్డ వారి ఫలితమున్నది నిశ్చయముగా "దేవుండు శభ 
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ముగా ెక్క-తీ సీకొనువాండు, . 

వ్యా!॥199, ఇందు (ప్రత్యేకముగా యూదులలోను కె నవులలోనుగల విశ్వ 

సులగు భక్కులనుగూర్చి చెప్పబడుచున్నది. ఆ భక్తులు "దేవునిని హజల్ వై 

గంబరులవారి మూలమున మునల్మానులవ నొసంగంబడిన ఖురానె షరీఫును 

తమకు నొనంగబడిన మత్మగంథములగు త"రాతు ఇస్టలును విశ్వసించి "దేవు 

నికి నయ. ఆతనియందు భయభ కులు గలిగియన్నారు, వారు ఇతరులవలె 
లంచము పుచ్చుకొని బేన్చని వాకనిమ లను దాంచి తారుమాటుచే యువారు 

కారు, ఇట్టివారికి జీవుడు వారి కర్మల ఫలిత మొసంగును. కర్మలతీర్పు వం 

గాను ఖీఘుములో నే తీర్పుదినము "రానున్నది, అవుడు "దేవు; వెంటనే 

కర్ములగరార్చి తీర్పుచేయును, అంేలాటి ఆలస్యము జరుగదు, 
నా. అజాటి ae నానాటి 

900. యా-అయ్యువ ల్ల ల్లజీన-ఆమనుస్-బిరూ.వ సాబికూ-వరాబి గూన త్త 
అలానే per.) 

ఖుల్లాహా-లఅల్లకుమ్-తేఫ్ _లిహూన్ : 

“200, ఓవిశ్వాసులారా! మీరు ఓర్చు గలిగి యుండుండు. సాహానమువహింవుండు. 

నీద్ధము గనుండుండు. మీరు విజియము పొందుట "దేవునికి భయపనుచుండుండు. 

వాసా! 900. ఇది సూరాకు అంత్య వాక్యము. కందు సూరాలోని యు 

ఖాన్టంశములు ముసల్యానులు అనుసరించుట క్ దేవుండు నెలవి చ్చు చున్నాడు, 

విశ్వాసులు అన్ని కష్టములలోను ఓర్పువహించి స్ధిర విశ్వానముగలిగియుండ 

వలెను. శత్రువులను 'మూరొ,నునపుడు తెంపు వహించి ద్ధీరముగాజొమ్మిచ్చి 

నిలువవలెను. కాలమునకు దగినట్లు శత్రువులను మారొని ఆత, ధర్శ, 

చేశరక్షణార్థమై దేవుని క్రీతికొఅకు యుద్ధసామ్మగ్రులు తయారువేనీకొని వ 
లాటి లోపములేకుండ నీద్ధము గా నుండవలెను. ఇవన్నియు పూర్తిగా సిద్ధ 

పజఅచుకొనిన పీదప జీవునివై నాధారపడి ఆతని! భయప డియండవలెను' 

అవుడు ఉభయలోకములలోను విజయము చేకూరును, ఇప్పటి మున సల్మానులు 
తేమ పూర్వపు మైశ్వర్య్యయులు తమకు లభింపవలెనన్న ఈఖు రాను వాక్యమును 

ఆదర్శముగా: జేనికొని దాని ననుసరింపవలెను. అపుడు ఇపామునందు తాము 

గోలుపోయిన లోక రాజ్యమును పరమునందు మోత్తమును లభించును. "జీవుడు 

ముస ల్మానులదణికును తన దివ్యమైన ఖురాను గ/0థము ననుసరిం చునట్లు 

బుద్ధి నొసంగు గాత (ఆమాన్ సుమ్ము ఆమాన్), 

+ సూరయేనిసా (స్రీలు మదనీ 177 వాక్యములు, 4. 
ఇది ఒక గొప్ప సూరా, ఇందు (త్రులనుగూర్చిన ధర్మములు చెక్కు. 

గలను. ఆందుచే వీని! సూర యేనిసా, ((స్ర్రీలసూరా) అని అురుగలిగెను, 
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బిస్మీ ల్లాహీ జ్ర హ్మానిభ్రహీణ మ్ . 
అమిత దయగల వాడును (చేమించువా(డునగు చేవునిచేరు. 

1. యాఅయ్యూుపహాన్నా-నుత్త ఖూం-రబ్బ కుముల్ల జీ-ఖ లఖకుమ్ -మిన్-న ఫ్ సీన్” 

వాహిదతిన్ -వఖలభఖ-మిన్ -హాజె "జహావబిస్ప-మిన్. హుమా-5జాలన్-కీరన్-వన్ని 
సాలన్ 'వత్తఖుల్లా హల్లజీ-తసాఅలూ న-చహీ-వల్ -అర్ హో మ-బ్రన్న ల్లావా-కానా- 
అ్నలెవమ్-రఖీచా, 

1. ఓ జనులారా! మిమ్ము ఒకయాత్మ నుండిపుట్టించి దానినుండి దాని 
జతనుపుట్టించి, ఆయిద్దణీ వలన అ నేకస్టరువులను (స్ర్రీలను వ్యావీంపంజేనీన మా 
(పభువునవ భయపడుండు, మజీయు మిరు ఎవనిప్రేదుతో ఒకరినొకరు అడుగు 
కొందురో ఆదేన్సనికి భయపడుండు, వటి దింధువిషయముగూర్న్చి జ్యాగత గా 
నుండుండు నిశ్చయముగా చేవుండు మిమ్ము కని పెట్రియున్నాండు, 

వ్యా! 1. బేవుండు ముందు ఆదమునుపుట్టిం చెను, ఆయననుండి యే ఆయ 
నకు జతగా పావ్వానువుట్టిం చెను, ఈయి దణ భా ర్యాభర్తలవలన అనేకులు 
పురుషులను (స్ర్రైలనుపుట్రించి లోకములో వ్యావింపంజేసెను, దేవుండు సృష్టిక ర 
యును పోషకుండును, కావున ఆతం పూ జలకర్టుయ. ఆతనికి విధేయుైై 
జనులు యుండవలెను, ఆతయ తన (పవక్తలమూలమున పంవినధర్హు ములను 
అనుసరింపవలెను, వూనవుండు తన ప్రతివిషయము లో "దేవుని వె సాధారపడి 
యున్న్నాందు. తనకు నేన నపోయము నితరులతో కావలసీన-ో చేవునివరు 
లతో నడుగును, తవు "కార్యములలో నమ్ముకమునవ గాను "బేవుని నామముతో 
(ప్రమాణము చేయును, కావున మానవుడు అట్టి బేవునికి భయపడి ఆతనికి విధే 
యుండ యుండవళను. జనులందలును ఒకతం(డితోం బుట్లి నవారు, వారికి పర 
సర ఏకమత్య్వమండవలెను. వారు ఒకరికొకరు తోడుపడి సోదరభావము వహీ 
పవతెను, ప్రత్యేకము గా బంధువులతో నమాప సంబందముండును, కావున వారి 
విషయము బాల జగత గానుండి వారి హక్కుులనొనంగుచు వారియందు (పేమ 
గలిగియుండవతెను. బ. ధుత్భమును తెంప రాదు. అట్లు చేయువారు "దేవుని. 
కోపమునకు పాతు9లగుదురు. దేవుండు అది కర్ణలను కనివెట్టియున్నా (డు, 
కావున సర్యము అతనికించెలియును. ఎవరికర్నలకుం దగినఫలితము వారికి నా 
సంగును. చేవునికి భయపడి బంధునులవ అన్యాయము చేయక వారికి మేలు 
వే యుచుండవ లెను, 

"2 వాఆతుల్ -యతామా-అక్వాలహుమ్ -వలా-కత-బద్దలుల్-ఖవీ సవిక్- 
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తి య్యిబి-వ లా-ఠొకులూ అమ్ వాలహుమ్-బ్రలా-కమ్-వా -వా లికుమ్ -ఇన్న పణాకాన- 

హూబన్-కలీ రా, ర, వల్తన్-ఖిఫ్తుమ్ -ఆల్లాతుఖొనీ మూ-ఫిల్.యతామా- ఫన్ 

కిదబూ-మా తౌ-బ" "లకుమ్-మినన్ న్నిసాఖమస్నా “"వసులాసవరువా-అ- -ఫఇన్ -ఖిఫ్ 
లీ 

తుక్షు-అల్లా-ళలదిలూ- ఫవాపాదతన్ _₹ె-వూనులక్త్ - ఐ-మానుకుమ్ - జ్రాల్రిక్రా 
wl ra 

అద్ నా-అల్లా- తడోలూ.కఓవఅతున్-నిసాల" దుఖ తిహీూన్న -నిహూలతన్ -ఫలన్-లిబ్ 

న-లనమ్-అన్-- - మెలన్ - మిన్ హు-న నవ్ సన్-ఫకలూవు-హానీ౪మ్-మరీఆ, 

2. తండింలేని బిడ్డలధనము వారికి చ్చివేయుండు. మంచిదితీసికొని చెడ్డ 
దియియ్యకుండు, వారిసాతను మోసాత్తుతోంగలుపు కొని తిని వేయకుండు. నిశ్చ 

' యముగా అది ఘోరపాలేకము, 8. .మఆీ తండి లేని ఆడుబిడ్డలవిషయమున మారు 

నా్య్థాయముచేయ-లేరని భయపడినచో ఇస్తపడిన ఇతర స్రీ లను ఇద్దఅను గాని 
_ ముగ్దురను గాని నలుగురనుగాని వివావామాడయ. మజేయు మిరు ఇ వారిమధ్య 

న్యాయముగా వరి ర్పిపలేయ అని భయపడినచో ఒక్క- లె నే వివావామాడు(థు. 
లేక మోక సౌత్తుగానుండు విరా బానిస స్త్రీలను చెంక్లాడుడు ఇట్లు చేయుటలో 

మారు అన్యాయ ముగా నర్షింపరను ఆశ ్య్మముగలదు. ముఆీయు | మరు త్ర్రలకు 

వారి మవారు స తసమలో నిచ్చి వేయుండు, వీదప స్రీలు తేమ యిస్ట్రములోోశే 
తమ మవారులోనుండి ఫొంతఫా గమయు మోకు వదలి వెట్రిన చో దానిని సంతో 

షయలో అనుభవింపుందడు. - 

వ్యా! 2. బంధువులలో కం|డి'లేని బిడ్డల విషయము వాల జాగ త్ర వ 
హిాంపవలెను, తండిలేని బిడ్డలు దము క క,వయస్సుగలిగి నపు డు వారిధనమును 
వారియా ౧ సీని వారిరక్షణకరో ఒప్పగి చవలను. ఆంచేలాటి దో)హము చే చేయ 

రాదు, వారిమంచివస్సును ఫీసీకొని చానికిబదులుగా చెడువస్సువునియ్య్మ రాదు, 
రత్షణకర్న తనయింటి ఖర్పులతా (గూడ ఆ బిడ్డ లఖర్చులు కలుపుకొని సోషింప 
వచ్చును అని సె నృగలదు. దానికిసాకుా పెట్టుకొని ఆవబిడ్డల సాత్తును ఎక్కువ 

ఖర్వువేనీ తేననాత్తునమిగిలించుకొనరాదు. అట్లు 3 చేయుట మహోపాపము. తం 

(డిలేని బీడ్డలసా త్నను వారింప రాదు, బంధువులు గా నుండియు అట్లు చేయటమపహో 

పొపయుగ దా! తి. తండి లేని ఆడబిడ్డ లు ధనము సాందరస్టిమః గలిగియున్నప్పు 

డు సౌందర్యము లేవన్నను నభసముసన ందలి ఆశతో సంరతణక రలు ఆభిడ్డలనుఇతే 

రులకిచ్చి వివావాముచేయాక ధనము నితరులకు6 జేరునని తామే యిష్టము లేకున్న 
ను వారిని ెండ్హాడి 'వారివిషయమున నాన్రియముచేయ లేక పోవు చుండిరి, అట్టు 
వలదు, మొరున్య్యాయముగా వర్తింప లేనప్పుడు వారినివదలి ఇతర స్త్రీలను ఒశే 
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శూరి నలుగురు వలకు మారిస్టపడిన వారిని చెంధ్లాడవచ్చును. భార్యఒళతె 

కన్న యెక్కువ గాను న్నపుము వారిమధ్యవ స్ర్రము భో జనము రా(్రిపడక మొద 

లగు విషయములలో ధర్శ(్రకారమగా హా చ్చుతస్టులు తలేసండ వ రింపవలెను. 

వారివాక్కు.లను న్యాయము గా పూ ర్రిశోేయలేనపుడు బక్క-భారన్టిలో తృప్తి 

చెంది యుండవలెను, తేక బానిస స్త్రీలను వి నాహమాడ వచ్చును, ఒకథార్యలే . 

క్ర బానిస స్ర్రీలను వివావామాడుటనలన అన్యాయము జరుగదు, ఆను ఆశయ 

ముగలదు, కావునశ కి గలిగి న్యాయము గావ ర్హింపగలమని భి రకృిముగలవారు 

ఒకతెకన్న ఎక్కవ తుంది (స్త్రీలను వివాహమాడవచ్చును, నలుగురు భార్యల 

కన్న ఎక్కువమందిని వివాహమాడకూడదు, శీ,పురుషు(డు వివాహా మాడునప్రుడు 

గ్ర్రీశిచ్చుధనమ మహారు అనబడును. భర్తలు తమభఖార్యలకు మపారులను 

లాటి జగడము లేవండ సంతోషముతో నిచ్చివేయవలెను, భార్యలు వలాటి 

బలవంతము లేక తమంతట తొమే నంతోపముతో నువారులోని కొంతభాగము 

వదలి పెట్టిన తేక తాముపుచ్చుకొ న్నవిదప కొంతభార్త లకు వాపసు వేసిన ఆభా 

గమ భార్తలు అనభవింపవచ్చును. అందువలాటి దోషములేదు, 
po 

5, వలా-తూతుస్ -నుఫహా ఆ-ఆమ్ నాల-కుముల్ -లకీజఅ-లల్లాహు-లకు 

మ్.ఖయామన్-వర్. ద ఘాసుమ్-ఫీపో-వక్సూపుమ్-వఖూలూ" లవాయమ్-ఖ 

లమ్ామఆఅరూఫా, 

స క్య్థ్చ్చతేయు చేవయమాటు ఖీవనాధారముగా. 'జేనిన మిధనమును అవి 

కులకునిచ్చి పేయకుండు, మలీయు వారిక్ దానినుండి ఆహారమును, వస్త్రము 

లిచ్చుచుండుండు. వారికిందయగినమాటలతో తృ హ్హిపఅపుండు- 

వ్యా॥ ర్, ధనమును కాపాడ జాలక దానిని వృ థాఖర్చు కుట్లు ఆవి వేవ 

లకు ఇయ్యుగూడదు. ధనమునుడేవుండు జీవనాధారము గాం బేసియున్నాడు, 

అటిదానిని పాడుచేసి నిజువేదలై భిక్షమెత్తుట వివేకమైన పని గాదు, ధనము 
అ 

ఎవరిస్వాధీనములో నుండునో వారుదానినుండి వారికి అన్నవన్ర్రము లిచ్చుచుం 

డవలెను. వారికిందగిన బుద్ధులుచెప్పు చుండవ లెను, ఈ అపివేనలలో బుద్ధిలేని 

కుమారులును భార్యలును చేరుదురు, వారిచేతికి ధనమియ్య రాదు. వారి. 

ఖర్చులను జదునుచుండవ లెను. 

ల 

అలో 
లీ 

లి + | 

6. వచ్తలుల్-యతా మా-హాత్తా-ఇజా-బలగున్-నికాహ-ష
యిన్ -ఆనస్ 

వాయ! 

నుకమ్ర-మిన్వఎమ్-రుష్-దన్ "ఫ్ ఫడా-ఇలై_ హిా
చ-జఅమ్వొలహూుమ్ = నలాఠతెకు 

లూహో-ఇ(సాఫన్-వ బిదారన్-ఆన్ యక్ బరూ-వమన్ కా
న-గనియ్యన్-ఫల్ “యస్త్ 
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ఆాటీడ జుతేక్ట ' ఆూకీ అబి ఏ జల D 

తఆ-ఫీఫ్-వమన్-కానాఫఖీరన్ -ఫల్- యాకుల్ -బిల్-మఆ -రూఫి-ఫ ఇజా-దఫలఅ తు 

మ్-ల్హళ హిమ్-అమ్ -నాలహుమ్ -ఫఆప్.-సాదూ " అలై హావ్ -వకఫా-బిల్లాహి- 

హాసీబా. 
6. తండిలేని బిడ్డలను వివాహమునకు యుక్త వయస్సు వచ్చునంతవ 

అకు పర్తీక్రి ంపు(డు, వీదప మోరువారియందు యోగ్యతచూచినచో వారిధనమును 

వారికప్పగించుండు. వారు "వెద్దవారగుదురను తలంపుతో (భీతితో) వారిసాత్తును 
వృథాగాను, తఈొందలు గాను, త్రిసె-వేయకుండు. మలి యుధనవంతుండ గు సంర తఠుడు 

తం|డి'లేని బిడ్డలసాత్తును ముట్టగూడదు, మజియు వీదవాండు గా నున్న నంరశ్ష 

కుడు ధర్శపకారముగా తినవలెను. వీదపవారిసాత్తును వారికప్పగిం చునవుడు 
చానికిసాతులునుంచుకొనుండు, మణియుదేన్రుండు లెక్కతీసీకొనుటవ చాలును, 

వ్యా! 6. తండి'లేని బిడ్లలకు సంరక్షకులు గానున్న వారు అవలంబింపవల 
సీన ధర్మము లిందు చెప్పంబడినవి. ఆ బిడ్డలను లోకవ్యవహోారములందు నంగ 

శిక్షణశ్రేయుచు వారు వివాహమునకు దగిన యు క వయన్సుపొందునంతవలంకు 
వారిని పరీశ్చించుచుండవ లెను. వారు య్వుక్తవయస్సు పొందిన విదప వారికి 

లోకవ్యవహో రమునందు యోగ్యత బుద్ధి సరిగా నున్నచో వారి ఆ _స్పీనొత్తులను 

వారికి ఆప్పగింపవ లెను, అపుడు సాక్షుల నుంచుకొనవళను, అట్టు కయటలో 
జగడములకు వీలుండదు. చెవుడు సర్వము 'దెలిసినవాండు, (పతి " మనుసానికర్ణల 
లెక్క. రీనీకొనును, కావున తండడిలేని బిడ్డలసొత్తు విషయమున నగ్యాయయుగ 

నడ చుకొనవ అను, సంరశ్షుకుండు ధనవంతులైన వో తొను సేయు సేవకుంగాను 
వారి సొత్తునుండి బీలే మువుచ్చుకొనంగూడదు, నంరత్షకుండు బదవాండెన చో 
తాను వారిక చేయ శీవకు బదులు ధర్మముగా బీతముపు చ్చుకొ నవచ్చును, 
మలీ యు తండ్రిలేని బిడ్డ వీడల సాత్తును వృభాగాగాని తొందఅిగాగాని వారు 
వెద్దవారె తమ సొత్తును రీసిక్రొనుదురను ఉచ్చేశమతో! తి తినజేయంగసూడ దు. 
వారి యు సని భద్రముగా కాఫాడి వారికి అప్పగించవలెను. ఎవెన బత్తలు 
వదలి చనిపోయినచో ముసల్మానులు వారి ఆస్తిని కాపాడుటకు ప బవ్మాకనగల 
వారిని సంరతతవలుగా నియమించి దానికి సాతులుగానుండి 2 డ్షలుబద్దవా రె దక 
వీదప నారి యాన్ నీని 'వెద్దమనుమ్యులయెదుట అప్పగించుట థోమ్ 

7. . లికొరిజాలి' నసీబుత్-మిమ్మా- -తరకల్ -వాలి దాన. ఫట్ అఖాలబూన.. 

మిమ్మా “ఫిల్లమిన్వలూ జా-కసుర- ననీబమ్_మవ్ వారూ, . హ్ వళజా-వాజరల్- 

య స్మృకకలుల్ ఘళ్చావర్యతామా.వల్ యపశీను-ఫ పోవుుము- మిక 
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హు మ్-వ్టం లూ-లహుమ్.-ఫాలమ్-.యల్రూఫా. 9, వల్-ఖొ-నల్ల జీన" లౌ 
తేరకా-మిన్-ఖ ల్-ఖి హీయ్-బు గ్రీ తన్ -జికాన౯-ఖా ఫూ-అ లెహొమ్ - ఫల్- 
య త్తఖఘుల్లాహ-వల్ “'యఖూలూ-ఫోలన్ -నదీడా. 10, ఇన్న ల్లజీన “ యావ 
లూానాఅమ్ వాలల్ -యతా మా_బుల్మ న్-ఇన్నమాయాకులూన-ఫీ-బు కూనిహిమ్ 
నారన్ -వనయస్ -లౌన-స-కరా. 

7 తలిదండోలును, బంధువులును వదలిన ఆ _స్తీలో వురుములకును భో గమ గలదు, మజియు తల్లదండు)లును, బంధువులును వదలిన ఆనీ కొం 
మైనను, ఎక్కు--వైనను అందు (స్ర్రీలకును భాగమున్న ది. భాగమిట్ల్టు విధింప (బడి 
యున్నది. (భాగము విదితము గా నియమింపయిడి యున్నది,) మళీ యు ఆ న్నీని 
పంచునపుడు బంధువులునుు తండి లేని బిడ్డలును బీడవారునువచ్చిన-చో అందు 
వారిక్ కొంత నొనంగుంచు. మణీ వారితో మంచి మాటలు పలుకుండు, 9. 
మణజియు ఎవరు తమవెనుక చిన్న చిన్న బీడ్డలను తాము విడిచిపోయి, వారి విష 
యము భీతిచెందుదురో వారు భయపడవలెను. మజీియు వారు "బేన్చనికి భయ 
పడి ధర్హ్హమైన మాటలు పలుకవలెను. 10, ఎవరు తండి 9 లేని బిడ్డల సొత్తును 
అన్యాయముగా తినుచున్నారో వారు తమ వొట్టలలో అగ్నిని నింప్రకొనుచు 
నాష్షరు. మజియు వారు శీఘమ7ా నే నరకాగ్నిలో పవేశింతురు, 

. _ వ్యా॥ 7 హజత్ వైగంబరులవారి!ి వపూర్వుము తల్టిదం[ తులు బంధు 
వులు వదలిన ఆస్తిలో కుమారులకు ఆందు "పెద్దవానికి మాతమే' భాగముం డను. 
అందు కుమా-ర్తెలకును చిన్న బిడ్డలకును భాగము లేకుండెను. ఆది చాలఅన్యా 
యము గడా! అందు చేవు(ు దానినిగూర్చి ఈ వాక్యములలోను ఇంక రాం 
బోవు వాక్యమలలోను పురుషులకున్సు (స్ర్రీలవను కుమారులకును కుమార 
లకును, చిన్న వారికీని, "వెద్దవారికిని ఆస్తీ కొద్దిగానున్నను అధికము గానున్నను 
వారి వారికి జేవుయు భాగములు నియమించియున్నాండు, ఆ భాగయములపకా 
రము ఆద్మీ పంచుకొనవలను. ఆంచేలాటి అన్యాయము జరుగకూడదు, ౨, 
ఆనీ పంచుకొను సమయములో ఆన్తీలో హక్కు. లేని బంధువులు అనాధ శిశళో 
వులున్సు నిజుచేదలును వచ్చినపుడు త స్తీలోనుండి కొంత వారికి నియ్యవలను. 
ఆటు అయ్య లేకపోయినను వారి మనస్సులకు న్ “వ్చిగలు గకుండమం చిమాటలు 
పలుకవలెను. దుర్భాషలాడకూడదు. 9. తండ్రిలేని బిక్డలప సంరక్షకుఠంగా 
నున్న వారును, ఇతరులును ఆ బిడ్డల విషయములో న్యాయముగా వర్తింప 
వలను, వారు తౌము చనిపోయి తమ వెనుక తము బలహీనులగు చిన్న చిన్న, 
{82 
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బిడ్డలను వదలినచో చారికీ ఇచే గతి పట్టును అని భయపడి తమ బిడ్డల వేలు 

క్రోరునట్లు ఆ తండిలేని బిడ్డ బిడల విషయము “వారు నూహించి చేవునికి ధుయపడి 

వారి విషయమున మంచివాటలు పలికి వారికి నొప్పీ కాకుండ తోడుపడి యు 

పళారము చేయవలెను. 10. తండి లేని బిడ్డల ధనమును అన్యాయము గాతిన 

రాదు. అది మహోపాపము, దాని ఫలితము" నరకాగ్నికి (పా "వశము. వారు సొట్ట 

లలో నింపునది అన్నము గాదు. అగ్ని! అది నరకాగ్ని !! 
కటి టీ 

11. యూసీకుముల్లావాు-ఫీ -బాలాదికమ్-లిక్ జకరామిస్లు- పాజ్ కొ జిగ్ 

ఉన్ సయని-ఫలన్ "పన్న నిసా అన్-ఫౌఖస్నతై ని-ఫలహున్న -సులుసా - మాత 
టీ 

రక-వఠిన్ -కానత్ , వాహీదతన్-ఫలహాన్-నిన్ ఫు-వలి=ఎఅబ_వెహీ హీ"లి-కులి_నాహి 

దికు-మిన్ వుఎు-మస్ నుదుసు' మిమా్యతరక-ఇన్ కాన-లహూ-న లదున్-స- ఇల్-మ్ 

యకుల్ -లవూ-వలదున్ "-వవరిస సవూ-అబవావబ-ఫలి- -ఉమ్మిహీన్ _-సులును - ఫ్ర 
one 

ల్రన్.కాన లహూం- -ఇఖ్ వతున్-ఫలిఉమ్మి హిస్ -సుదుసు-మింబల"దావసీయ్యతిన్' ఆ 

యూసీ. బిహా-జా చై నిన్ - ఆబాఉకుమ్" వఆబొనాఉకుమ్- లాతద్రూన - అయ్యు 

వుమ్ -అఖ్ రబూలకుమ్-నఫ్అన్-ఫరీషతమ్-మినల్లాహి* బిన్నల్లాహా-కాన- అలీ 

మన్-పాకీనూ, 

11. "దేవుండు మి బిడ్డల విషయము మగబిడ్డకు ఆండునిడ్డకు లభించు 
భా గమువంటి రెండు భాగము లియ్యవలెనని మోకు అజ్ఞా వించుచున్నాంయడు, 
చనిపోయినవారికి ఆండుబిడ్డలే యుండి(బ్రిద్దశికం"టె నెక్కు.వమందియన్న చో) 
వారికి ఆ స్రీలో మూండింట రెండుభాగములున్న వి. మటియు ఒక్కతె. మున్న 
చో ఆమెన్ సగముగలదు, చనిపోయినవానికి బిడ్డలున్నచో రత్రి తేల్లిదంశ్రులకు 

ఒకొ-క్కవానికి అతింట ఒకొ-క్క,-భొ గమనము గలదు. మలతియు చనివోయన 
వొనికీ వీడ్ణలులేనిచో వాని తలిదండ్రులు వారసులగుదురు, అందు ఆతని తల్లికీ 
మూండింట ఒక భొగనుగలదు. పిదప చనిభోయినవాని కీ అన్న దమ్ములున్న చొ 

ఆతని తల్లికి ఆతీంట ఒక ఫాగముగలదు, ఈ ఆ నేని పంచుట, చనిపోయినవాని 
వసియ్యర్తు (మరణశౌసనము)ను అప్పును తీర్చిన వ విదప మిగిలిన దానిలో నుస్టది, 
మాతండు)లలోను మీోకుమారులలోను ఎవరు మాకు ఎక్కువలాభశారుగో 
మాకుందెలియదు. ఇది దేవుండు విధించినయా జ, నిశ్చయముగా "దేవుండు 
సర్వజ్ఞంజుచు ఏవేచనాపరుండును. ష్ 

వ్యా! 11. 9౯5 చనిపషోయినవావి ఆ న్మీభొగములువివరింపంబ డు చున్న వి, 
చనిపోయినవాని ఆస్తిలో ముందు వాని నమాధి ఖిర్చులుదీనీ అప్పూనుదీర్చి 
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మిగిలిన ఆ స్త్రీలో చనిపోయినవాండు వసీ సియ్యుత్ (మరణ శాననము) చేసీన 

యెడల అది మూండింట నొక భాగములోగానే తీర్చివేసీ మిగిలిన ఆనీీని 
వారనులు పంచుకొనవలను, కుమార్తెైవ ఒక భాగము. కనవూరునికి అంతటి 

రెండు భాగములు. ఉ॥ ఒక రూపాయ కూంతురు భా గమునకువచ్చిన కుమా 

రునికి కండు రూపాయలు వచ్చును. కువూరులు వమా ర్తెలున్న ప్పుడు పంచు 

కొనవలెను. చనిపోయినవారికీ కుమారులు. శేవండ కుమార్తె లేయున్నచో, 

ఒక్క_తే యున్నచో సగము దొరకును, బ్రద్దలు కుమార్తెలు లేక వారికంకొ 

'నెక్కువమంది కువూం-రెలుండిన వారందజకు మూ(డింట రెండు భాగములు 

వచ్చును, చనిపోయినవానికి సంతానముండి తలిదంశులున్న వో తేండికిఆలీంట 

ఒక భాగమును తల్లికి ఆతీంట ఒకభాగమయ వచ్చును. చనిపోయినవానిక్ సంతా 

నము "బేకుండ తల్లిదం(డులున్న చో తల్లికి మూయింట ఒక భాగమును, తండడికీ 

మిగిలిన మూండింట రెండు భాగములు వచ్చును. చనిపోయినవానికీ సంతా 

నము లేక అన్నదమ్ములు, అక్క- చెల్చెండ్సు ఒక్క_నికన్న ఎక్కువమందియున్న -వో 

అపుడు తి! ఆలీంట ఒక భాగము వచ్చును. మిగిలినది వానితేండికివచ్చును, 

అవుడు వానిఅన్నదమ్ములకు ఛభాగములేదు. చని పోయినవానికీ ఒక్క- ండుత మండు 

"లేక అన్న లేక ఒకతె చెల్లియయున్నచో వాని తల్లికి మూండింట ఒక భో 
వచ్చును. మిగిలినది తండి)కీ వచ్చును, ఈ వాక్యములో బిడ్డల భాగము లును 

తల్గిదం[డుల భా గములును వివరింపంబడినవి, అందు కమారుల భా గములకును 

తెండుల భాగములకు "భేదముగలదు, దాని విషయము. ఎవరివలన మాకు 

ఎకుు_వలాభము గలుగునోమోకుం "దెలియదు. ఈభాగములు ేవుండునియమిం 

చినది. దాని రపాస్యములు యుకాయు_క్రములు డేవునికిం చెలియును. కావున 

మారు "దేవుని యాజ్ఞ్మప కారము భాగము పరిప్కూరము వేసీకొనుండు. అంబే 

లాటి పాచ్చుతగ్గు కండు. + ( 

12. వలకుమ్-నిస్ఫు-మా తరక-అబ్ వాజుకుమ్ -9ల్. -లమ్-యకుల్-లహు 

న్న-వలదున్ -ఫ ఇన -కాన-లవున్న-వలదున్ "ఫ లకుముల్ - రుబుడి - మిన్మాతర 

ాబీర్ణ- = 

క్ న-మిన్ -బఆ- “ది-వనియ్యలతిన్-యూసీన-ఓీహ- ఖా_దె చై నిన్-వలవాున్న ర్-రుబుడా 

మిమ్మాా-తరక్షుమ్ ఇ్రల్-లమ్యకల్ -లకుమ్- వలదున్- ఫయిన్ -కానలకుమ్- వల 
అనాలో 

దున్-ఫలవాున్న స్" -ను ఏ మునుమిమాతరక్ తుమ్ మియ్ అసి య్య తి - తూ 

సూన-బిహా-జా-దెని౯ా-వల్ల౯ా కాన-రజాలుక౯ా” యూరనసు-కలాలతకా - అవివ్ - 

రఆతుకా-వల వూ అఖు ౯ా-బొ-ఉఖ్ తు౯-ఫ-లి-క లి-వాహిదిమ్-మిన్ - వూమస్- 

సుదుసు- ఫలన్--కా నూ_అక్ సర-మిన్ జా భిక-ఫవుమ్-షురకా ఉ-ఫే స్-సులుసి-మిమ్ 
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బిలొదినసీయ్యీన్ _యూసా-బిహో" జా-దనిన్ న గై ర-యజార్యిన్ - వసియ్యతమ్- 

మినల్లాపీ"వ వల్తావు-ఆలీయన్-దాలీమ్. 18, తిల్క-హుదూదుల్లాహి- వమక- 

ల 

యుతి ఇల్లాహా వరసూలవూ-యుద్ ఖిల్ "చు జన్నాతిక-తజ్రీ-మిన్ - తవం 

తిహార్ .అకాహారు.ఖాలిదీన-$ీ వో-వజా లికల్-ఫొజుల్.అజీమ్.14. వమకాయ 

అీసల్లాహా-వ- -రనూల నూ వయత._అద్ద-హుదూదహూ "యుద్ ఖిల్ ను నారక్షా- 
అనాలే 

ధాలిదకా-ఫ్రీహా-వలనూ” అభాబువ్-ము హీ క 

12, మిీభౌర్యలకు బీడ్డలులేనిచో వారువదలి పెట్టిన ఆస్తిలో మోకుసగ 

"ము వచ్చును, మణియువారికి బిడ్డలున్నచో వారువదలి పెట్టిన ఆన్మీలో మికు 

నొల్టవభా గముగలదు. లది వారు గావించిపోయిన వసీయ్యతును, వారి అప్పును 

తీర్చినపిదప పంచవలసీనది. మారు వదలి వెట్టన ఆ స్తీలో మాకు బిడ్డ్ణలులేనిచో 

మాభార్యలకు నాల్లవభా గమ గలదు. మటీయు మోకు సంతౌనమన్న వో మూ 

రీ లకు పారువద లీడు ట్టిన ఆ స్త్రీలో ఎనిమిదవభాగము గలదు. ఇ్రదిమిోరుచేనీ 

న క వనీయ్యతును మియప్వచు తీర్చిన పిదప పంచవలనీనది. మజియు తండి, బిజ్ఞ 

లులేని వురుషుండు గాని (స్రేగాని చనిపోయి వారికి ఒకండు సోదరుండు ళ్ 
ఒర్ ఇెళ్లెలుండినవో వారిలో ఒకొ-క్క-నికీ ఆలీంట ఒకభాగము గలదు, 

వారు ఒక నికన్న యెక్కుడు మందియున్న చో వారందలును భరూండవభాగయులో 

సరిగాపుచుకొనవలెను, (వారసులకు) నవ్హముకలిగింపకచనిన మరణశొననము 
(వ సీయతు)ను అప్పును తీర్చినపీదప ఆస్సిని "'సంచవలసినది. ఇ్రదిచేవునాజ్ఞ. మల్ 

యు "దేవుండు సర్వజ్ఞయను (వము) సహనము గలవాండును, 18. ఇవీదీవుండు 

నియమించి నపాద్దులు (ధర్మములు. మణియు "దేవుండు ఎవరు దేవునికిని ఆతని 
(పవక్తతను విధయలై యుందురో వారికిచేవుండు కాలువలు ప్రవహీ పాంంచు స్వర్ణ 

వనములలో నివాసమొనంగును, అందువారు సదాయుందురు. ఇదియే గొప్పు 

జయము, 14, మజియు నెవరు "దేవుని నియమములను అతికిమింతురో వారిని 
"దేవుడు నరకములో పడ వేయును, వారందు సదాయుందురు, మతియు వారికి, 
అవమానకరమగు నరకబాధకలదు, 

_ వ్యా! 12, భార్యచనిపోయిన ఆమెకు బిడ్డలు లేని వో భర్తకు ఆమెఆన్నీ 
లో సగముగలదు, ఆమెకు సంతానమున్న వో భ్ రృకనాల్రవభాగము లభిం. చును, 
భర్శ చనిపోయి ఆయనకు నంతానము లేనిచో ఆతనీభార్యకు నాల్లవభాగము 
గలదు. ఒక తెకన్నఎక్కుువమంది భార్యలున్న చో వారందజును ఆనా ల్లవభా౫ ము 
లో సరిగనమానముగ పంచుకొనవలెను, భర్త చనిపోయి యాతనకి నంతాన 
మున్న చో భార్యలకు ఎనిమిదవభా గయ ఆతనిఆసీ, లోంగలదు, భార్యలమవారు 
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అప్పువంటిది, ఆది భర్తఆస్తిలోనుండి మందు తీర్చి మిగిలిన యాస్సిలో భాగ 
ములుపంచవ లను, చనిపోయినవానికి తం|డిగానిబిడ్డలుగానిలేని చో వానినోకలా 

లా” ఆందుచు, పురుషుండు గాని స్రీ గాని చనిపోయి వారికీ తం డియును బిడ్డ 

లును లేనప్పుడు నెపాూదరుండును నవోదరియ నున్న వో వారికి ఛాగమువ 
చ్చును, అన్నదమ్ములున్కు అక్క- చెల్చం[డును మూ(డువిధములు గానున్నారు, 
కళ మల్ల కర్రీ అనగా ఒక్క_తే లైతం(డ్రిగి ఫుట్టినవారు, “అల్హాతీ” సవతితల్లి బిడ్డలు, 

అందు తండి ఒక్కండును తల్లి వేలు. ఆఖ్యాశీ తల్గిఒకతే తండి వేణు. ఉచ; - 
ఒకన్త్రీ చెండ్లాడి మొదటిభ ర తో బిడ్డలుక నెను. 'మొదటిభ ర్ల ర చనిపోయి లేక 
తేల్లాఖు పోంది -రెండవవానిని వివావామాడినచో “"రెండవభార్తవలన గలిగిన 
బిడ్డలును మొదటిభర్ర బిడ్డలును సోదరులగుదురు. ఈ వాక్యములోమూ (డవరక 

వమలో చేరిన ఆఖ్యా ఫీ అన్న దమ్ముల అక్క_ చెల్లెం[డ భాగమును గూర్చి చెప్పం 

బడినది, చనిపోయిన వానికి తండ్రియు బిడ్డలును లేననుడు అఖ్యా ఫీ సోదరుడు 

ఒక్కడు తేక సెపహూూదరి ఒకతె యున్నచో ఆజవభాగమువచ్చును, చెక్కు. 

మంది యున్నచో వారికి మూండవభాగము లభించును. అందునెపహూూదరుండు 

సెజూదరి సమానముగా పంచుకొనవలెను. మిగిలిన రెండు రకముల అన్న 

దముగలకు (చనిపోయినవానికి తండి9యును విడ్షలును లేనిచో పూరి ఆస్తి 
లభించును. అందు మొదటి రకము (వాఖీఖీ) వారికీ ఆస్తీ చెందును. వారు లే 
నప్పుడు రెండవ రకము అఆల్లాతీవారికీ ఆస్తీ చెందును. వసియ్యాతు వూర్తిచే 
యుటలో వారసులకు నష్టము గలుగకూడదు, అనంగా ఆ నీలో మూడింట నొక 

భాగముకింకు నెక్కువ 'వసీయ్యతు చేయరాదు. 18, 6 "సిభాగముల విషయము 

దేవుండు ఆజ్ఞ విధించియున్నా (దు. కావున యీలాటి అనాన్రయములేక ఆ స్తీ 
పంచుకొనవలెను. చేవు(డు సర్వజ్ఞుడు, ఎవరెట్లు "చేయుదురో. అది దేవునికి 
డెలియును. దేవుండు క్షీమగలచాండు, అవిడేయులక నిక్షవిధించుటలో ఆల 

సస్ట్రము చేయును. కావున వారు మోనపోకూడదు 

14. ఈధర్శమయులన్నియు ేనుడు నియమించినది. వీని నతి[క 
మింపంగూడదు. అతిక్రమించి అవి భేయులై ననారికి నరకశిత యున్నది, "బేవుని 

యాజ్ఞలను అనునరించుభక్తులకు న స్వర్షనీ వాసము లభించును. నరకము తప్పి స్వర్ష 

ములకీంచుట యే గొవ్పజయమును మోక్షమును "దేవుని ప్రవక్తకు ఆవిభేయ 
లగువారికిధంసాడ అబే శిక్షగలదు. ఆతనికి విశేయులగువారికి మో తముగలదు, 

> వాచ్చరిక: ఆస్తి పాక్కులగూర్చి వివరములు ప్రత్యేకముగా మతవి 

ద్వ్వాంనులు పుస్తకములు [వాసియున్నారు. ఆవివరములిచ్చట వివరించుటకు 

వీలులేదు, కావున ఇష్టపడువారు ఆ వివర గంథములను చూ చుకొనునది. 

15. వలాత్తీ-యాతీనల్ -ఫాహిషత-మిన్"నిసాఇవమ్-వస్ - తప్పాదూ- 
౧౧... జు 
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వాలీ 

అల అైహిన్న-అర్ బంక్క.మిన్.వమ్- ఫల్షన్ -ష హీదూ"ఫ-అమ్ సికూవాఎన్న ఫీల్ 

బుయూతాహత్తా-యత వఫ్ ఖా వన్న ర్-హాొతు- -జా-యజ్_అలల్లాహూ-లము 

న్న-నబీలా. 16, వల కాని.యా తీయానిహో హో-మిన్ కుమ్ -ఫ' ఆజావుమా - ఫఖఇన్ 
వే 

నారీ! ఇవాల షష . అవా 

శా బా-పఅస్ లహా-ఫలఅ౦జూ-అన్ హుమా-ఇన్న ల్లాహ-కాస-తవ్వాబర్ -రహీ 
జూలీ జా ళా 

మూ, 17. ఇన్నమల్ -తౌ బతు-అలల్లాహి- -లిల్లజీ-యఅామలూనస్ "సూఅ- బిజ 
త 

హ్తో- -లతికా-నుమ్ముయతూ బూ స-మికా- ఖరీబికా- 'ఉలార్రక' యతూబుల్లాను- అల 
pa] 

హీమ్ -వకానల్లాహు- అలీమన్్ హకీనూ. 19. వాళ సతిత్ -త బతు లిల్లబీనా యయ 

ఆ- మలా నస్ "సయ్యి- -ఆతి-కా శా- బ్రజా-వాజర- ఆప౦దవఎములమొతు . షాల 

ఇన్నీ తు బ్-శుల్-ఆనవలల్ల జనయమూతూన-వహుమ్-కువ్ఫారున్- ఉలాఇక 
టో 

అజ శద నా? -లహు మ్'అజాబన్-అలీమా, 

15. మజీయు మో స్రిలలో నెవ-రెన రోంతేపని చేసినచో దానికి మీ 

లోని నలుగురు సాక్షులను తీనీకొనిరండు. ఆ వీదప వారు సాత్యమి చ్చినచో 

అట్టి (గ్ర్రలకు చావు వచ్చునంతవణపవను తేక "దేవుండు వాగికొణకు ఏ జైన 
మార్గము నియమిం చునంతవలుకును ల్రిండ్లలో వారిని కట్టిన పెట్టుడు. 16, మజేయ్ 
మాలా నిద్దజు రో(తీపని వేనీనచో వారిని లికి పుండు. ఆ వీదప వారిడ్షణు 

వ్షమాపణ కోరి తమ నడవడికను సవరించుకొన్నచో వారిని వదలిపెట్టుండు, ని 
శృయము గా "దేశ్రండు తమాపణ అంగీకరించువాండును దయాళుండును. 17, 

ఎవరు అజ్ఞానముచే పాపకార్యముచేని శిఘ 9ముగా శతృమాపణక్ రుచున్నారో 

వారి తమాపణ దేవుడు కప్పక అంగీకరించును,. మణీ దేవు అట్టివారిని త 
మించును, మణి దేవుడు నర్వజ్ఞండును వివేచనాపరుండును. 16. పాపశ్రార్యము 
లనే వేయ చుంతినవారిలో నెవ్వనికెన మరణకాబము నచ్చిన పుడు నే నిప్పుడు 

మమాపణ కోరు చున్నా నని పలికిన వాని క్షమాపణ అంగీకరింపంబడదు. మజ 

యు అవిశౌనులుగాసే మృతినొందుచున్న వారి తమాపణకూడ అ; గీకరింప 
బడదు, మేము వారికొటకు బాధాకరమెన శిక్ష సిద్ధము: చేసీయున్నాము. _ 

వ్యా! 15. స్రైలు న్యఖిచారముచేసినట్టు, నలుగురు సాత్యవిచ్చినచో 
వారిని శిక్షగా ఇండ్లలో సే బందీగా నుంచవలెను. మగవారు వ్యభఖి'వాగము 
చేసినచో అధికారి కోరినట్లు వారికి శిత విధ పవలెను. ఇట్లు మొట్టమొదట 
చేవునా్ఞ జంయా యును, రప్రవాత వెండ్జియెన గ్రీగాని వురుషు (దుగాని వ్యభి 
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చారముచేని నలుగు సాత్యమువలన రుజు-వెనచో వారిని రాళ్ళతోరువ్యిచంప 
వ లను, వెండ్లకానివారు ఆ పన చేసినచో వారిని నూటు, కొరడా దెబ్బలుకొట్ట 
వలెను. ఈ శిక్ష బహిరంగముగా విధింపవలను. చానిని చూచినవారికీ బుది 
గలుగును, ఆ వీదప వారు -కావించిన పాసకార్యము నకు పశ్చాత్తాపము 
నొంది కమాపణకోరి సత్క_ర్ములై మంచి నడవడికతో నున్న యెడల వారిని 

_ మరల నిందింపంగూడదు. వారి జోలికి పోంగూడదు, 'బేవుండు వారిక్షమాపణ 
నంగీకరించి వారి పాపములను క్షమించును. మణియు అను[గహీంచును. 17, 
అజ్ఞానముచే పాపములుచేనీ వెంటనే తమ పాపములకు పశ్ళా త్తాపషమునొంది. 
తమాపణ కోరువారి తమాపణ "దేవుండు తప్పక అంగీకరించును. తెలినీయు 
కావలెనని పాపములు చేసినవారిని క్షమించుట జీవుని యన్ముగహము. 'బేవ్చ 
నికి సర్వము చెలియును. ఎవ రెట్టు తమాపణ కోరుదురో వారిని దగినట్టు "టే 
వుంయ తమించును, 18. పాపములే చేయుచు పళ్ళాతాపపడక ఆవసానకాల 
ము(స్మకాత్ )లో పరలోకమునకు సంబంధిం చిన విషములు కన్నులార చూచినపుడు 
పాపములు త్నమింపుమని "దేవుని "వేడిన అంగీకరింపంబడదు. అటులే అవిశ్వా 
సము (కవరు) లోనె చనిపోవువారు క్షమింపంబడరు, చావు రాకమునువీ, వీ 
శ ఏసించిన-చో వూర్వవుపాపములు తమింపంబడును, అవి శ్వానస్థితిలో మృతి 
సొందువారు త్రమింపంబడరు. అటి వారికొలికు నరకచాధ సిద్ధముగా నున్నది, 

ఇనా 

19. మూ-అయ్యువా బ్రజీన-ఆమనూ-లాయహే ల్లు-ల రుమ్ -అన్. -తరునున్ ని 

సాఅ-కర్ వాన్-వ లా-గలజులూ-హున ్ న-లితవీనాబూ-బి-బలడ.మా-అశై -తు 

మూ-హాన్న -ఇల్లా-అన్.యాత్రీ న-బిఫా-హొషతిమ్-మబయ్యిన తిన్-న- ఆషిరూ- 
వున్న -బిల్ నులరూఫిఫణఇన్-కరిపొ-తుమూవ్యాన్న -ఫ అసా-అన్ - త్మక్రహూ" 

మెఆన్-వయజ్ -అలల్లావు-ఫీహి శైరన్-కపీ రా. 20. వబ్రిన్-అకల్ తుమ్ - స్. 

తిబ్ దాల-జౌజిమ్ .మశానజౌబిన్ -వఆలై తుమ్ _ఇవొ-దావన్న ఫక్ - తౌరన్ - 

ఫలా తొఖుజూ-మిన్ హు-కై.అన్-ఆ తా-ఖు జూనవబూ-బుపాతానన్.వ బస్ మమ్ . 
టీ ద a డ్డ 4 _ క 

మువీనా. ౨1. వకె ఫ-అౌఖుజూ-నవథఖా-వఖద్ -అఫ్జా-బఅ. జువమ్- ఇలా- బల 

బిన్-వ-అఖబ్ నామిన్ వమ్-మాసాఖన్-గలీజా, 
10. విశ్వాసులారా! బలవంతము గా మారు తప్ వారసులుగా 

అగుట మికు ధర్మముగాదు. మోరిచ్చిన డానినుండి కొంతదీ సీకొనుటకుగాను 
వారిని ఆటంకపరపకుండు. కాని, వారు స్పష్టముగా అసహ్య కార్యముచేసీన-వో 
అట్టు చేయవచ్చును, మణియ మారు (ప్రైలతో మం చితనముతో సంసారముచే 
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యుండు, మణీ మోకు వారుకఇష్టమకాని దో మిోకీష్టములేని దానిలో “జేవుంతు 

గొప్ప మేలునుడంచి యండుచేమో, 20, ఒక భార్యను విడనాడి పటొక లెను 

చెండ్లిచేసికొనవలెనని యుగ్రేశించి అందు మారు ఒక_ర్తెక చాల ధనమిచ్చియుం 

డినచో దానిలో కొంచెమైనను మరల వుచ్చుకొనకుండయ. మారు అన్యాయము 

గాను స్పష్టమైన పొపముత్రోను, ఆధనమును దీనీకొనుదురా! 21, వుళొట్టు 

దానిని తీసీకొనంగలరు. మణి మారు ఒకరితోనొకరు కలినియున్నారు, భార్య 

లు మి యొద్ద స్పీరమైన కరారు తీసికొని యున్నారు. 

వ్యా॥ 19. ఇస్థామునకు పూర్వము స్ర్రీలవచాల అన్యాయము జరుగు 

చుండెను, ేవుండు దానిని రద్దుపణచుచున్నాండు. (స్రీలువ దైన అసహ్య కార్య 

ము చేసినచో చానికియగిన బుద్ధీ చెప్పవలనీనది ధర్మమే. కాని చాదికి అన్యా 

యములుచేయరాదు. ఇస్తామ్నకు పూర్వము ఎవడైన చనిపోయినచో వాని 

భార్యలను వారసులో వాని అన్నదమ్ములో లేక వాని రెండపభార్య సుమా 

రుండో ఆమెను బలవంతముగా తమ ఇంటిలోనే యుంచుకొని ఇనప డిస చో 

తానే, పెండ్డిచేసికొనును, లేక ఇతరులకు పెండ్లి చేయించి మవారుగు కము 

తౌ ననుభవించుచుండెను, లేక ఆమె చచ్చునంత వణుకు తన యింటిలో'ే 
యుంచుకొని ఆమె అ_స్తీనంతయు తిసీకొనుచుంజెను. ఇట్లు “పెక్కువిధముల 

అన్యాయములు చేయుచుండిరి, అది కూడదు. భార్త చనిపోయిన-వో ధర్మ 

(ప్రకారముగా ఆమె మరల తౌను కోరిన వారిని వివావామాడవ దను, చని 
పోయినవాని దాయాదులకు అమెను ఆటంకపఅచుటకు అధికారములేదు, “కాని 

ఆమె నీతిమాలిన పనిచేసినచో ఆమెను ఆటంక పణిపవచ్చును, దీని విదప 

భార్యలలో ధర్మముగా సంసారముచేయవలెను, వారి గుణముల గూర్చి 
యేలాటి అనిష్టమన్న-వో దానిసహించి సంసారము గడపవలెను. మాన 
వులవ బ్రష్టముశాని చానిలో బవుశీః "దేవుడు ఉభయలోకముల గొప్పమే 
లుంచి యుండు నేమో. ఎవరికిని చెలియదు, కావున దేవున్నిప నాభారపడి 
"జీవుని నెలవుననుసరించి భార్యలలో మంచితనము గా సంసారముచేయవ లెను, 

అందు మేలుగ బ్లును, 20. ఇస్టామ్ నకు పూర్వము ఎవండైన (కొత్త భార్యనుచేసి 

కొనవ'లెనని కోరినచో ముందున్న భార [వై నిందలు మో పి అన్యాయము ని టలవం 
తమగా తౌనిచ్చియున్న మహారు వైకమును వుచ్చుకొని కొత్త భార్యకునిచ్చి 

వివావామాడు చుండెను. -దేవుండుఅట్టిదు రాచారమును రద్దుచయుచుు అట్లుచే 

యుటకు ఎట్లుబుద్ధిపుట్టును. 21. విబాహనూాడి భా ర్యా భర్తలుకలిసినంసారము 
చేసీ వివాహకాలమందు తాను భార్యను ఛరెంతునని మాటనిచ్చిదా?.కి వ్యతి 

"రేకమ'గా ఒక మానవుడు ఎట్టునడ చుకొనంగలంయ అనిమందలిం చుచున్నా (డు, 

22, వలాతన్-క వూ-మానకహా-ఆబా ఉకుమ్-మినన్- నిసాఖ-ఇ సా-మూా- 
ఖా] 
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22, మలియు మోీతంశులు వివాహమాడిన (స్ర్రీలను మోతు వెండ్రాడ కొండు. కానియుందుగడ చినది (క్షమింపంబడినది). నిశ్చయముగా నిదిచాలేసు లేనిపని, అసహ్య కార్యము, దు ర్యార్దము, 
ల వ్యా॥ 22. ఇస్తామ్నకువూర్వము తేండిచనిపోయినచో ఆతని కుమారులు తము సాంతతల్లి దప్ప మిగిలిన సవతితల్లులను వివాహమాడుచుండిరి, "దెక్టండు దానిని నిమేధించుచున్నాండు. అస్సవివాహమాడుట సీష్టలేనితనయ. చానివ్దో "దేవుని కోపమునకు పాతులగుదురు. ఎందుకన క్తుదెవోల అనవ్యాకర మైనది. దుర్మార్టమైనది, ఇస్గామ్ నకుఫ్రూర్యమాు అట్టువివావామాడి యుండిన చో దానిని వదలి పెట్టి ఇంకమిద అట్టువివానానూడ రాదు, 

ఆఖ్ తివాడమ్ముపహో తు-కముల్లాతీ-అర్ జఅ-నకు మ్ -వఅఖ-వాతుకుకము-వ్సి నకొరపా 
అతె-వఉమ్మహోతు?ని సాఖకుమ్ -వర బొా-ఇబు-కుము లాశ్రీ - ఫీ'వబజూరికుమ్-మి న్ 
ని సాం కుమాల్లాలీ-వఖల్-తువా-బిహిన్న-ఫార్తన్-లమ-తవానూ-ద్భుల్తుకూి బో వాయాటీ 

హేన్న-ఫలా-జునాహా-అపై రుమ్ -వవా లొ-ఇలు-అబొనాల్త-కుము ఖబీన-మిన్ంఅసా 

చేకుమ్-వఅన్ -తజ్ మ-డ-బె నల్-ఉఖ్ తెసి ఇల్లా-మాఖద్-సలఫ - ఇన్నలావా- దు ౧ గూ 
కాన-గఫూరర్ -రహీమా, 

20, మోతల్గులును, మొకుమా_రైలును మొఅక్ర ర చెల్లిండున్సు మా మేన త లును, మౌతేలుల ఆక్క- చె ల్లైండును, అన్నదమ్ముల కుమా -ర్తెలును, అక్క. ఇ శం[డ కుమా -ర్తెలున్కు మోకు పాలిచ్చిన తల్లులును, (దాదులు) మాకు పాలు వరుసతోనైన అక్క చెళ్లెండు (దాదుల కుమార్తెలు) ను మోభాొర్యల తల్గులును, మూరు సంసారము చేనీన మో భార్యల కుమా రైలు మరత ణలోనుండువారును, మోకు వివాహమునకు నినేధింపంబిడినారు. నులీయ మాడు ్రేలతో నంసా రము చేయనిచో వారి కూయతులను వివాహామాడుట మోకు చోషముగూదు, 
జూకు పుట్టన మూ కుమారుల ఫార్యలును మో వివావామున కు నిపేధింపంబడిన వారు, మజియు బ్రద్దలు అక్క. చెల్లం[డను వీవావామా డుటయును నిపీదింపం బుడినది. కాని ఫూర్వము గడచినది క్షమింపంబడినది. నిశ్చయముగా "థ్రేవుంశు ఆకమిం చువాండు. దయాళువు. 
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వ్యా! లి, ఇస్తామ్నవ పూరము కొందు నవతి తల్లులను వివాహా 

మాడుచుండిరి. దాని రద్దుపజచి ఇశ వివాహమాడ రాని యితర (స్ర్రైలనుగూ 

ర్చి చెప్పబడుచున్నది, వీడువిధములగు బంధువులతో వివావామాడుట  (నిషి 

దము) హరాము, ఎవడైన నీతిమాలినవాండు అందు నెవ్యరినైన "పెంగ్లాడ 

వేచ్చును అది ధర్మము అని పలికి వివాహమాడినచో వాండు మత భొన్లు(డు 

(కాఫీరు అగును. ఆ యేడు బంధువులు, తల్లీ కుమార్తె, అక్క-చెల్లం్యడు, 

మేనత్త, తల్లి అక్కచెల్లె[డు, అన్నదమ్ములకుమా -రైలు, అక్క. చెల్రెండ్ర కుమా 

శైలు, తల్లి ధర్షమలో, తల్లికి తల్లి, తేండికి తలి వారి తల్లులు జేరినవారు. 

కూతురు ధర్శములో మనుమరాలు చేరినది. అక్క. చెల్లెం డు) మరాయడునిధములు, 

ఒక తల్లి దండికి పుట్టినవారు. తల్లి ఒకతెతం[డి వేలు. తండడిఒకండు తల్లి'వేలు, 

ఇట మూండునిధములఅఆక్క- చె లెండను, వారి కూంతయరులను, ఇట్టిలన్నవమ్ముల 

కూంతురులను వివాహమాడకూడదు. మేన్నత్త ధర్మములో తాత ముత్తాతల 

మూండు విధముల అక్క- చె ల్లెండు చేరినవారు, వినతేల్లి (ఖా”లా) ధర్మములో 

తల్లి, అవ్వకు సంబంధించిన మూండువిధముల అక్క చెలం డు చేరినవారు, అన్న 

దమ్ముల కుమార్తె ధర్మమునకు వై మూం:తువిధముల అన్నదమ్ముల కూంతురులు 

వేరి నవారు మలియు బంధు త్వ సంబింధము7గాక పాలుకుసం బంధించిన ఏ (స్రీ లతో 

వివాహమాడరాదో చెప్పబడినది. ఒక చాలు రెండున్నర సంవత్సేముల 

, వయస్సులోపల పాలు (త్రౌగినచో, అది యొక గుటిెకండు అయినసెరే దాది 
' తల్లియగును, ఆ సంబంధముచ్చే ఆతండు దాదిని దాది భూంతురులన్సు వివాహా 

_ చూడకూడదు. దాదిని తల్టిగాభావించి, దాదిభ రను తండి గాభావించి సొంత 

తల్లి, తం్యడుల వరుసకు ఎందణు (స్త్రీలతో (వడువిధమ్ముల్రైస బంధువులతో) 
ఐవావామాడకూాడదో పాలు వరుసనుకాడ వివావామాడళు "డదు, (ఏ డునిధ 

ముల బంధువులు వైన వాసీయున్నాము.) మజియు వివాహ సంబంధమువలస 

నిమేధింపంబడు స్త్రీ లనుగూర్చి ఇెప్పంబడినది. భార్యతర్ణి, తనవగాఠ నితర 

భర్తకు వుట్టియున్న భార్యకుమా_రై భార్యతో కలిసి సంసారమునేసిన పిదప 
ఆమె కూంతురు తన సొంత కూతురువళ నివేధింపంబడును. పెండివిదప తన 

భర్త తన భార్యతో కలియక పూర్యమే తలాఖు (విడాకు సచ్చినచో ఇంక 

ఆమె పూర్వభి రృవలనం గలిగిన కూంతురును అతండు వివాహామాడవచ్చును, 
తనకు పుట్టినకొడువల భార్యలను తన మనుమలభార్యలను వివాహా వహూడకూడ 

దు. దత్తు కువూరుల భార్యలను వారి భ_ర్తలు చనిపోయిన టేక్ విడాకు నిచ్చిన ఖ 

వాహామాడవచ్చును. వాగి ధర్మము సొంతకుమారుల భార్యలవంటిదిగాదు, భి 

ర్య యున్నప్పుడు ఆమె( యొక్క పె వివరింపబడిన మూ:డువిధము ౧) అక్క చెల్లెం 
(డ్రను వివాహావాడకూడదు. ఆమె చనిపోయిన తేక తలాఖుపొంది ఇద్దల్ 
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(మూండు బుతువులకాలము) గడచిన వీదప వివాహమాడవచ్చును. అట్లు తేన 
భార్యయున్నప్పుడు ఆమె మేనత్సనుగాని, ఆమె పినతల్లి (ఖాలా) నిగాని ఆమె 
అక్క్_ చెల్లెండ రూూతునుగాని ఆమె అన్నదమ్ముల కూ౭తులనుగాని వివాహమా 
డకాడదు, ఇప్తామ్నకు పూర్వము వివాపామాడరాని శ్రీలనుగాని పడతు 
అక్కో- చెల్రెండ్రను భార్యలను గాం జేనీికొనుట గాని నసంభావించిన వో ఆపాపమును 
దెవుడు వ్షమించుచున్నాండు, అది వదలి వెట్టుండు, ఇంకమిాంద అట్టి వివాహము. 
వేయరాదు. నిశ్చయముగా "ద్వ్యేయ కమించువాండు దయగలవాయ., (ఇప్పటి 
మునల్మానులు వివాహాధర్శమయులను బాగుగ గమనించి తెలినీన మత విదా(ం 
నులను అడిగి తౌలినీకొని వివావాయలు సలువుదురు గాక | 

అయిదవ కాండము 
24.వల్ "మజొాననాతు-మినన్ -నిసాయి-ఇల్లాామామలకత్ -ఏమానుకున్- కీతా 

బల్లాపి--అవై వమ్ - ఉహిల్ల-లవమ్-మావరాఅ-జాలికమ్-అన్తబ్-తగూ - బిఆ 
ఎజశి వ్ర మ్వూలికుమ-మువ్ొసిలీన. గ రముసాఫిపాన.ఫమన్-తమ్-తడతుమ్. బిహీ-మిన్- 

వున్న -ఫ-ఆతూవాున్న - ఉజూరవన్న "ఫరీజతన్-వలా జనాపా-అ౨ వమ్-థీమా 
ఇ. జజాలిద్డా . అలాని అలి 

త రాజై తుమాబిపీా -మిమబఅ-దిర్ _ఫరీజత్తాబ్రన 8 లాహా- కాన-అలీ మక్లా -హకీనూ. 
టీ దా ద a ద వావాత్నే 

25 వమల్ లమ్ యన్ -త తిఅ-మిన్ వమ్ "లౌ లన్-ఆన్-యన్కినా-ర్-ముహొననా తిల్ 
మూమినాతి-ఫమిమ్-మా-మలకత్ .వమానువవ్-. మిన్ - ఫతయాలతికుముల్ - 

—ఏ౨E ఇ ఎడా న్. _ 9 
మూమినా తి-.వలావు-అఅ-లము-పి-ఈ మానికుమ్-బలఆజుకుమ్- మింబ అ-బీన్-ఫ 

న్. క్రివలూ-వాు న్న-వీ ఇన్ .అవొ-లిపిన్న -వ-ఆ తేరాహున్న - ఊజారబాున్న 'బిల్- 

మలా ఫొమువాస నాలిన్ -₹ర-ముసాఫిాహో తిన్ -వలాము ల్ = తఖజాతి-అఖొ్ 
ల 

చానిన్ -ఫఇఖజా-ఉవాసిన్న-ఫఖన్ -అ లై న బిఫాహిషలిన్-ఫఅ_లహీన్న- నిన్ఫు- 

మాఅలల్ -మువొాస నా తిమినల్ -అజాబీ-జాలిక-లిమన్-ఖ షీయల్-అఆనత-మిన్-కు 
వావాణశీీ 

మ్ -వలఅన్-తస్ బిరూ-హ్లై రుల్ -లకుమ్ _వల్లావు-గఫూ రుర్-రహీ- మ్, 
గ ళం 

24. మణీయ భర్త లుగల,స్ర్రీలను వివాహమాడుట  నివే.ధింపంబడినది' 
కాని మోచేతికి సాత్తుగాలభించు చానిస స్రీ లు(ని శేధింపయడలేదు,) దేన్రనిధ 

రాము మి=కువిధింపంబడి నది. మజణీయు, ఆ, స్త్రీలు దప్ప మిగిలినవారి నిధన మిచ్చి 
వ్యభిచారము గాకావండ వివావాబంధనములో అెచ్చుటకుంగాను మూరుకోరవచ్చు 
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ను. ఆకిదప మారు శ్ర్రీలలో లాభముపొందిన తరువాత ఆ(న్ర్రీలకుంగాను నియ 
మింపయిడి యున్న మహారులను ఇచ్చి వేయు6డు, మవారు నియమింపడుడినతరువా 
త మారుఇష్టపడి ఏవైన నియమించుకొన్నచో మూకదోషములేదు, నిశ్చయ 

ముగా "దేవుండు సర్వజ్ఞుండు వివేచనాపరు(డు, 25, మజీయు స్వతం[తులగుము 
సల్మాను క్రీలను వివావామా తుటకమాలోశ క్షీ లేనివారు మాలోని మసల్మాను 

బానిస స్త్రీలను వివావామాడవచ్చును. మణీయు మావిశ్వ్యాసము "బేనని! 
బాగుగ తెలియును, మారందజుబ కరికొకరు సంబంధించిన వారు, కావున ఖాని 
శ్రీల యజమానుల సెలవులతో వ్యభిచారముగాశాకుండ ముగు గా న్నీ వాయ 
చేయకుండ వివాహబింధములో లెచ్చుకొనుట క్రై వారిని వివావామాడి చారి 

మహారులను ధర్మ ప్రకారముగా నిచ్చి చేయండు.మతియు ఆచానిస్ర్రీలు వివా 
బంధములో వచ్చీనపిదస అసహ్య కార్యముచేసినచో స్వతంత్రులగు (స్రీలకు 
నిచ్చు శిక్షలో సగముళిత నారికీ విధింవుండు. మాలో నెవరు కష్ట ములగో పడు 
దురని భయపడుదురో వారికి బానీన్నస్త్రీలను వివావామాడవచ్చును అను 
ధర్మము గలదు. మణియుమోరు ఓర్పు గలి గియున్న చో మోకు మంచిది. మజి యు 
దేవుండు క్షమించువాండు |"పేమించూవాండు, 

వ్యా! 24, ముందు వాక్యములో, బంధు త్వముగల (స్రిలలో వివావాము 
చేయ(దగని వారిని వివరించి ఇంక ఈ వాక్యములో. భ రృలుగల గ్ర్రీలను 
వివాహామాడంగూడదు. అను ధర్మము చెప్పంబడుచున్నది, భ్నార్తగలస్ర్ర్ర ౧వ" 
భర్త చనిపోయి, లేక ఆతనివలన ఆమె తలాఖుపొంది దాని ఇద్దతీ. (గడువు) 
వూ ర్తియైన గాని ఆమె ఇతరులతో వివాహమాడ లేదు. కాని మునల్మానులు 
కాఫిర్లల్ చేయు యుద్ధములో, శాఫిర్ల స్రీలు చానిసరాందుగా వోతికిచిక్కి 
నచో ఒక బుతువు గడచిన వీదప వారిని వీివావామాడవచ్చును. వారి భార్త 
లగు కాఫీర్లు తలామ నియ్యనక్కఅ లేదు, బ్రింతేవటుకు చెప్పలుడిన బంధువు 
లున్సు భర్తగల(స్ర్రీలును తప్ప మిగిలిన (స్ర్రీలను వివాహా మాడవచ్చును. దా 
నికి నాలుగు షరతులు గలవు. భార్యాభర్తలు వివాహసంబంధమునుఒప్పుకొను 
ట్ర (ఈజాబ్-ఖబూల్ ) మహరు నియమించుట్క కనీసము ్రిద్దభు సాయులుం - 
డుట, వినావా బంధనములోనుంచుట అనగా కొన్ని దినయులువటుకు అని 
గడువు ఉండ రాదు, ఎట్లు వ్యభి చారములో నుండునో అట్లు దినములు నియ 
మింపంగూడదు, వివావామువలన ముఖో కదేశమ్సు భక్తి కుదురుట, సంతా 
నాఖివృద్ధి. నివాహమైన తరువాత భార్యలో కలిసిన వీదప పూర్తి వుహారు 
ఇయ్యవలెను. భార్యాభర్హలు కలియక పూర్వమే భర తలాఖు ఇభ్చిన-వో 
నియమింపంబిడియున్న మహారులో సగము మహారు బ్రయ్యవ'లెను, భార్యా 
భర్తలు ఇష్టపడి మహార్కు ఎక్క_వచేసీకొన్నను లేక దానిని తగ్గిం-చుకొన్నను 
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దోషములేదు. జీవుడు మా లౌభనష్టముల 'నెలుంగును, వదియు కమో నది 
అయు కృమో సర్వము బేవునికిం "దెలియును. కావున ముసలానలు 'దేవ్రనిధర్భ 
ములను భయభక్తులతో అనునరింపవతెను, 25, స్వతంత్రులో (ఆజాద్ ) అగు 
మసల్మాను, స్త్రీలను నివాహమాడి వారి ఖర్చులను భిరించుటను శకి లేనివారు 
ముసల్మానులగు చానిన(స్రీలను వివావామాడవచ్చును,. బానిస(్ర్రైల యజమా 
నుల నెలవుపొంది వివావామ జరుగవలెను, విశ్వానములో "నెవరు దృఢభ క్తి 
గలవారో ఆ విషయము జేనునికి చాగుగ తెలియును. స్యతం(త (ఆజాద్ ) (రై 
కంక భానిన స్త్రీ పాచ్చుగా విశ్వాసము గలిగియండవచ్చును, అదియునుగాక 
మానన్రంందటబును, ఆదము వావా(నుండి పుట్టినవారు. అందలి మానవులు 
సమానులే, మజీయు బక్క. మతమగు ఇస్తామ్ లో చేరినవాశే కావున చానిన 
(స్ర్రీలను వివాహామాడుటకు అనన్య్యపడ రాదు, వెండి కానిచో వ్యభి చారమను 
కస్టములో పడుదురని ఛ్రీతిగలవారు బానిన;న్ర్రీల నైన వివాహమాడి వ్యభిచా 
రము చేయక తమ్ము తాము రశ్షించుకొనవలెను. బానిసస్ర్రీలను వివాహమా 
డక ఓర్పుగలిగి భకిపపులై యుండుట చాల గ్రోన్లమే, ఎందుకొన బానిస,స్త్రీ 
లకు న్రట్టున బిడ్డలకు చానిసలు అను కలేంకము గలుగును. అయినను వ్యభిచార 
భీలిగల వారు బానిస స్త్రీలను. వివాహమాడినను దేనుండు క్షమించును, బానిస 
స్ర్రైలు చెండ్లియన పిదప వ్యభిచారమును ఆసవ్యాశకార్యమయ చేసినచో వంబది 
కొరడా దెబ్బలు కట్టవలెను. స్వ తంతే (స్రీలకు చెండి కాకము-దు వారు వ్యభి 
చారముచేసిన నూలు కొరడా దెబ్బలు కొట్టవలెను. అప్పుడు బానిసస్త్రైలక్ 
సగము పయుది దెబ్బలు. 

27.యురీ-దుల్లావు-లి-'యుబయ్యిన-లకమావయిప్టా-యకుమ్ -సుననల్- 
అమా 

లజీనమిన్-ఖ భ్రైకుమ్-వయ తూబ-అలైప మ్"వ ల్లావు-అలీముకా-హాశీమ్ 27వ ల్డా 

సు యురీదు-అన్ -యతూబ-అలై కుమ్-వయుగీదు బ్రజీన-యత్ -తబిఊనమ్- షహ 

వాతి-అన్ -తమాలూ-మైలన్-అజీమా .28 యురీ-దుల్లాము-ఆన్-యుఖఫ్ఫిఫ - 
ఆన్ కుమ్-వ-ఖులిఖల్ -ఇ నాను-జ ఈఫా, 

26. "దేవ్టండు మాకు స్పష్టము గాం చెలుపవలెననియు, మీ పూర్వుల 
సనాగ్హర్దమును మోకు చూపవలెననియు, మిమ్ము కరుణించి తమింవవలెననియు 

కోరుచున్నాయ. మణియు "దేవుండు సర్వజ్ఞుండు వివేచనాపరుడు. 27. వటి 
యు దేవుడు మావై కరుణింపవలెనని యిన్షపడుచున్నా(డు, ఎవరు కామ 
'మోహములను అనునరిచుచున్నారో వారు, మారు చాల వంకరగల తప్పు 

(తోవలందు పడవలెననియిస్టపడుచున్నారు. 28.జేవుండు మౌభారమును తేగ్గింవ 
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వలెననికోరుచున్నాండు. మణి మానవుండు బలహీనుయ గాసృజింపయబడినాండు, 
వాళి! 26. మోకు ధ ర్నాధర్హాములును తప్పుఒప్పులును "దెలుపుటకు 

వూర్వము గడచిన ప్రవక్తల సన్మార్టము మాకు దెలుపుటకను కరుణించిత్షమిం 
చుటకును దేవుని యిష్టము మీలాభనప్షములును మాశేదితగునో వదితగదో 
అనువిషయమును జీవుని! బాగుంగతెలియును, మిరుభయలోకములలో మేలు 
పొందించునట్టి ధర్షములే "బేవ్రయమోాకనియమించును. కావ్రనమారు ఆ ధర్న 
ములను భక్ కి ప్రూర్యకమగా ననుసరించి సన్మార్షయు సొంది చేవునిడయకు పా 
తులు కావలెను. 27. సై వివరింపబడిన ధర్మములు శామెమాపహాములు లో 

బడినవారికి కష్టము గానుండునవి. ఆందుచేత నే అట్టివారు భక్తులగు ముసల్మా 
నులుకూడ దుస్టులవళె నన్నా ర్షయ వదలి తప్పుతోగనలో పడవ ెనని యిన్మప 

డుదురు, కావున మ్లునల్యానులు బాగుగ గమనించి, వ్యభిచారము మొదలగు 
తప్పు[తోవలంబోక సన్నార్షమందే స్థ స్థరము గానుండి' "దేవుని దయకు పాత్రులు 
కావలెను, 268, నూనవు(డు బలపీ-నుండుగ సృజింపంబడాను,. ఆతనికి స్థరగుణ 

మ్కు సహానము చాల తక్కువ. అందుచేత నే దేవుండు ఆతనికి కష్టతరముశై న 
ధర్మములు నియమించ లేదు, (ప్రతి ధర్జుములోను, భఛారమలేవండ' సులభము 
గను, సౌకర్యమన్సు పాటించెను, మానవుడు తన కామమోపహాములనుసహింప 
లేడు. అందుకు స్రీలతో క కలియంగూూడదు అను కఠిన ధర్మము 'నేర్చజుపక 
ధర్మ్శవూర్షమున చెండ్లీ వేసీ కొని వ్యభి చారదోషము చేయక సౌఖ్యములను అను 

భవింపవచ్చును అని నెలనిచ్చియు న్నాండు, అటులే ఇతర ధర్మముల నసూూపాం 

పవలెను. మానవుడు తనయిష్రానుసారముగా పశు పాయుల్నడె సంచరింపకతన 
కోరికలను "దేవని ధర్ముములకు లోంబడి తీర్చుకొనుచు నన్గ్మాఘ్త డెయుండన అెను, 

89. యా అయ్య వాల్లబేన-ఆమనూ-లా తాకులూ-అమ్వ్యాలకు మ్-బ నకుమ్- 

రిలొ-బాలిలి-ఇల్లా-అన్-కకూస-తిజారతన్-ఆన్-త రాజీక్-మిన్కుమ్- వలా తథ 

తులూ-ఆన్-ఫుసకుమ్-ఇ న్నల్లాహ-శాన-బినమ-రహీమా. 80, వామన్యఫ్ 

అలజాలిక-డ 8 ద్వానన్-వజుల్మన్-ఫ సౌఫనుస్తీపి- నారన్ “వకానజాలిక - తల- 

హియసీ రా. 81. ఇన్-తజ్ తనిబూ-కబాల్తరమా తుకావశాన ఆన్హు- నుక 

కఫరరన వక. 'సయ్యిఆతివమ్ -వనుద్ ఖల్ - కుమ్-ముద్ ఖలన్-కరీ మా 52 వలా 

రేలేమన్ - -నౌ-మాఫట్ -జలల్లావం- బిషా- బ ఆ-జకమ్' -అల్యాబఅ-బీన్ -లిర్ “రిజాలి- 
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నసీబు మ్-మిమ్-మక్ తసబూ-వలిన్ -ని సాఇఖ-నసీబుమ్-మిమ్_మక్ -తసబ్న - వస్ 

ఆలుల్లావా-మిన్. _ఫజ్ లిహీ--ఇన ఎ బూహూ-కాన-బీకులి మై ఇన ఆలీమి,$8, వలికు 

ల్లిన్-జఆల్నా-మవాలియ-మిమ్యా-తరకల్ -వాలి దాని "వల్ -అఖ్్రబూన-వల్రజీన 

అఖదత్ -ఐమానుకుమ్ఫాతూవూుమ్-న నీబవుమ్-9 న్నల్లాహ- కాన-అలా-కల్లి- 

మెళఇన్-షహీ దా, 

29. కీ వీశ్వాసులార ! మోరు ఒకరిసొమ్ము నొకరు అన్యాయముగా 

తినకుండు. కాని పరస్పరము ఇష్టముత్ 6 జరుగు వ్యాపారము వలనలభఖిం చు దానిని 
తినుండు. మటణియు ఒకరినొకరు చంవుకొనపండు, నిశ్చయముగా దేవుండు 

మోవై కరుణగలిగియున్నాంయి. 80. మలి యు నెవండు అక్రమముగాన్సు చార్గ 

నశ్రముగాను అట్లు చేయునో వానిని మేము నరకాగ్నిలో పడ వేయుదుము, 

అది దేవునికి నులభము. 81. మోకు నిపే.ధింపంబడు ఘోరపాపములను మారు 

వదలుకొన్నవో మా పొరపాట్లను తమింతేము, మణి మిమ్ము గౌరవమైన స్థల 

ములో (ప్రవేశ పట్టుదుము, 82. దేవుండు మాలో కొందజకు కొందణి నె నిచ్చి 

యున్న ఫఘునతను మారు అళింపకుండు, పురుషులకు తౌము నంపొాదంచినదాని 

నుండి భాగముగలదు, మలీయు (స్రీలకు తౌమ సంపాదించిన దాని నుండిభాగము 
గలదు. మారు దేవుని ఆతని అన్నుగపామును "వేంయండు, నిశ్చయముగా డేను 

నికి సర్వము6 చెలియును. 88. మతియు తల్లివండు9లును బంధువులునువదలిన 

యా స్తికి వొారసులుగ మేము నియముంచియున్నాము. మణీయు మారు ఎవ 

రితో ఒడంబడిక గావించుకొనియున్నారో వారి భాగమును వారికి ఇచ్చి 

"వేయుండు, నిత్చంయముగా "దెవుయ సర్వుముసకు సాశ్తిగా నున్నాండు, 

వ్యా। 20. ఇత మునల్మానులు పరస్పర మెట్లుండవలెనొ దానిగూర్చి 

చెప్పబడుచున్నది. ఒకరిసామ్మను ఒకరు దొంగతనముగాగాన్సీ మోసపుచ్చి 

గాని తినంహాడదు. ధర్మమగా పరస్పరము ఇష్టముతో జరుగు వ్యాపారము 

వలన లభించు ధనము తీసికొని దాని ననుభవింపవచ్చును, ఎట్లుఒకరిసామ్మును 

అసవారించుట ఆధర్మయో అటులే ఒకరి ప్రాణము తీయుటకూడ అధర్మము. 

ఒకరినొకరు చఛంపుకొనంగూడదు, అది ఘోరపాపము. అట్లు చేయహాడదుఅని 

దేవుండు విధించినందున లోకమునకు చాల మేలు గలిగను, అది చేవుని గొప్ప 

యనుగహూము, 80. అన్యాయముగ సరుల సొమ్మును హరించి పరులనువధించి 

అకిమమును దౌర్జన్యము చేసిన వారిని "దేవుండు నరకాగ్నిలో పడ వేయను, 

ఆది చేవునికీ చాల సు-భము. ఎవరు ఆక్షపడ లేరు. కావున ముసల్మానులు, 

ఆ భఘోరపాసములజోలికి పోంగూడదు, 81, దొంగతనము, హత్యే వ్యభిచా 
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రము" మొదలగు ఘోరపాపమలను నూనుకొన్నచో దేవుండు తన అను(గవా 
ముచే ఆ ఘోరపాపములకు సంబంధించిన పొరపాటులను చిన్నత ప్పిదములను 
క్షమించి గారవ స్థలమగు స్వర్షనివాసము ఒనంగును. 82, కొందలు స్రీలు ఫురు 
షులకు మాకంక నెక్కు-వ ఘనత లభించినది. వారు ధర్మ యుద్ధము "మొదలగు 
సత్కా-ర్యములు చేయుదురు, (్ర్రీలగు నూరు అద్ది ఘనత లేడే అని "చప్హుకొ 
నిరి. అందుకు దేవుండు కొందజకు గొప్ప పదవి ఘనతను ఒరంగి యున్నా డు, 
అట్ట ఘనత పొందనివారు అది మాకు లభింపవలెనని యౌశపడరాదు. అందు 
"ద్వేషము అసూయ వుట్టును. "దేవుండు ఎవరకిం దగిన ఘనతను వారికి నొనంగి 
యున్నాండు. కావున ఒకరివై నొకరు అసూయపడుటకు బదులుగ "దేపుసియోను 
గహమును వేండుకొనవలెన్మ పురుషులు తమకుం దగిన కార్యములు బేనీ దాసి 
ఫలితము వారు పొందుదురు, అటులే (స్త్రీలు తౌమువేసీన సత్యమును నత్కా_ 
ర్యమయుల ఫలితము తాము పొందుదురు, చేవునికి సర్వము6 "దెలియును, ఎవరి 
నెట్లు పెట్టవలెనో అట్టు పెట్టియన్నాయు. అందు వలాటిలోపము లేదు. భక్తుల 
పని తమ యోగ్యత ననుసరించి "దేవుని ధర్దమలను అనుసరించుచు, జివ? 
"వేంయచుండవలెను, 388. తల్టదంతులువదలిన ఆ _స్తీలో, (స్ర్రైగానివురుషుండుగాని 
ఒకొ్క-క్క-నికి వానికిం దగినట్లు చేనుంు భాగము నియమించి వారిని వారను 
లుగం జేసియుస్నాండు. -ఈ ధర్మములను అందజు ననునరింసవఆను, వారనులు 
గాక కొందలు సస్నేసాతులుగ ఒడంబడిక వేనీఫొను చుండిరి. ఒడంబ డికప9-కా 
రము వారి భాగము వారి కీయ్యవ లెను, జీవుడు సర ఏమునకు సాక్షీ గాశన్నాం 
డు. ఎవరు ఎట్లు ధరమ లను అనసరింతురో డాని చూ దుచునేయుసన్నా (శు, 
వారి భక్కిం దగినట్టు వారి కర్ణుల ఫలిత 'మొసంగును, 

cw లీ 
క జా అలీ 81, అర్ రిజాలు-బ్బ వ్వోమూన-అలన్ -ని సాఠ్తి-బిమా ఫజ్ -జలలావ్యూ-బ అ అంటీడ ౮ వీ లం అల్. టీ జహుమ్ -అలా-బఅ'బిన్ -వబిమా-అన్ ఫఖూ-మిన్-అమా్యాలిహామ్-ఫస్ సాలిహో 

తు-ఖాని తాతున్-హో ఫి డాతుల్-లిల్-౫ బీ-బిమా-హాఫిజల్లావ-వల్రాత్రీ. తఖాః 
నూ జూలీ ట్య కా 

. గ lt జ పూనానుషూజహాున్న ఫఇజూ-హున్న .వవొ-జరూవున్న-ఫిల్ మకాబిళ.వశ్రి 
అవా యట్ డా క ఆరి 

. -బా-హూున్న-ఫ ఇన్ -అతఅ-నవమా్ఫ్భలాతచ్ గూ-అవైహీన్న సబీలన్ -ఇన్నలో*వా 
“en 

అజా 'కాన-అలియ్యన్ -కలీరా, 85. వర్తిన్ -ఖిఫ్ తుమ్" -పిఖాఖ-మైనిపామా-ఫబా టి 

సూపాకమమ్-మిన్-అవొ లిపీ- వహాకమమ్ మిన్ "అహ్మూహా-ఇన్-యురీ దా-ఇస్ 
అటిట 

eg! ఈజీ 

లానాన్' “యు-ఆఫ్ -ఫీ ఖిల్దాహు-బై నహునూ-ఇన్న ల్లూాహా-కాన-అ లీనాక్ బాబీ రా, 
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తికి "బేవ్రంయ కొందటకు కొందలీ నె ఘనత నోనంగి యున్న౦దునను, పురుములు తమ ధనమును ఖర్చు చేనీనందువేతను వురువులు ,న్రీలప అధికా రులు. "కావున పత్మివతలగు (స్రీలు విధయతగలిగి భో రలు లేనినమయమున దేవుని రష్షణవలవ (ధనమును మానమును) కాపాడుదురు. మజియు ,న్సీల్రు అవిధేయత చూసుదురని మావ భీ తియన్న చో వారికీ బుద్ది చెప్పుండు, వటి వాంని పడకలో వేలుగా నుంచుండు. వటి వారిని కొటుయీ. ఆ విదప వారు మోకు విధీయులనచో వారిని నిందించుటకు (లోవ దెతకకుండు. నిశ్చయము గా చేపుండు సర్వాధికుండును, గొప్పవాండును, క్రిక్, మజీయు భార్యాభర్తల మధ్య చ్వేషమున్నదడని మోకు భీతి శలిగిన-చో భర్త బంధునవులనుండి యొక మధ్యవ రిని భార్య బంధు వులనుండీ యొక మధ్యవర్తిని నియమింపుండు. ఆయి ద్దజు మధ్యవర్తులు, సఖ్యము కూర్చ నెంచినవో దేవుండు, భా రాష్రభార్తలమధ్య సఖ్యముకూర్చును. నిశ్చయము గా "దేవ్రుచు సర్వజ్ఞుండున్సు జాగరూకుంయను, వ్యా॥ 84, ఇందు, పురుషులకు (స్ర్రైలవై నున్న భునతను అధికారమును దానికి కారణములు చెప్పబడినవి, నవాజముగ "దేవుండు పురుషులకు అశక్ర కార్యములు చేయుటకు విద్య, బలము మొదలగు యోగ్యతల "నొనంగియు న్నాడు, అందు (స్త్రీలు వారికి సమానులు కానేరరు, నుణిదై భార్త మవారు, అన్న వస్త్రాదులిచ్చి ఖార్యను భరించుచున్నాండు. ఆతండు తనభార్యనుపోషిం చుచు నామె నానమును కాపాడును. అందుకు పురుషులు (స్ర్రైలవై అధికార లును, వారికంచ అధికులును, కావున నీ తిమంతులును, పతివితలగు (స్త్రీలు తేమ భర్తలకు విధేయైై భర్తలేని నమయములో భయభ క్రులుగలిగి భార్త సొతును వాని హూనమును కాపాడుదురు, అందు వలాటి దోషము రానియ్య రు, ఇట్లు చేయుట పతి[వతల ధర్మము. ఒక వేళ భార్య, ధర్మ మైనవూట వినక అవి ధయతచూవినచో, భ రమొదట నోటివాటలతో బుద్ధీ చెప్పవ లెను. అవుడు కూడ వినకపోయినచో, ఆమెనుపడకునుండి వేటు చేయవఆను. అపుడుకూడ 
నినకపోయిన చో గాయము తగలకుండ క "ట్రవలెను. తవ్పీదమునకు 6 దగినట్లుగ 
శశ్చి ంపవలెను, పశువును మోదునట్లు ఎముకలు విటీగి గాయములు తగులునట్లు కొట్ర రాదు, ఈ విషయమున భర జా(గత్తగ నుండవలెను. తరువాత భార్య మాట విని విధేయత చమూావీనవో ఆమెను నిందించాటకు వేయి సాకులుం (దో 
ప వెతకంగాడదు, ఆమెతో ధర్షముగా సంసారము చేయవలను. "బేవునికి భయవడవ లెను, ఆతండు న ర్యాధికుండు, సర్వాధికారి గనుక ఆతని నిక్షకుభయ పడవలెను, 85, భార్యాభర్శలలో జేంషముండి వారిద్దబు సవరించుకొన"తేక పోయినచో, వారి మధ్య సఖ్యము కుదుర్సుటకు 'వారిద్దఆి బంధువులనుండి ఒకొొ-_క్క. మధ్యవర్తిని నియమింపవ లెను, వారిద్దజణు సవరించుటక్ష యత్నించి 34 
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నచో వారి (ప్రయత్నములు దేవుడు సఫలముగాంజేసి భార్యాభర్త రలమధ్య 

సఖ్యము కూర్చును. "దేవునికి సర్వము చెలియును. అందణి విషయముల. 

గరార్చి జాగరూకుండు గా నున్నాండు, కావున సఖ స్రముం గూర్పుటలో వలాటి 

కష్టము కలుగదు, 

89. వలె "బుదుల్దాహ-చలాతుష్-రికూ" బిహీ- మై చె-అన్ -వబిల్, వాలిదై దై నిఇనొ 
ర] 

సానన్-వబి- జెల్-ఖుర్భా- -వక్-యతామా-వల్ మసాకీన -వల్ - జారిజిల్ ఖుర్భా 

వల్-జారిల్త్ -జునుబి-వస్ -సాహిబి- బిల్ జమ్ బి-వల్-నిస్ _నబీలి - వమా-నులక్ 

త్ -ఐిమానుకుమ్ -ఇన్నల్లావా. లాయుపి హీబ్బు-మన్ కాను ఖాలన్ = ఫఖూూరా, 

87 .అలజేన" యబ్ ఖలూన-వయామురూ నన్నాస బిల్ "బుఫ్లు వయక్ తుమూసామూ 
అజాన్ లాటే 

ఆతా పబముల్లాహు-మిన్ + భజే లిహీ "నలత ద్నా-లిల్ కాఫి రీన- అజాబమ్-ముహీ 

గాం 88వల్లజీన- యున్ ఫిఖూన-అమా్యాల 
హుమ్. ఆ"అన్నా సి-వలాయూమినూన 

బిల్లాహి" వలాచిల్ -యామిల్ -ఆఖిరి-వ-మన్ -యకనిష్ - పైళౌను- లవ -ఖరీనన్ - 
రీ లీ 

ఫసా-అ-ఫరీనా, 89. వనూజా-అలై పీ+ మ-తా-అమనూ - టీల్లాహి “వల్ -యా 

మిల్ -ఆఖిరి-వ-అన్ ఫ సఖూ మిమ్మా రజఖ-హుముల్లాహు - వకానల్లాహలు బిహీమ్" 

ఆలీమా, 40. ఇన్నల్లాహ-లాయజ్ లిమ-మిస్ ఖాల- జర్రతిన్-వణన్ -తకు-హసన 
en, ) 

తన్- యుజొల్రఫ్ ఫ్హో-వయూతి-మిల్ -లదున్ హు- అజ్రిన్-అబేమా. 41 క ఫల్త-జా- 

'జీనా-మిన్ -కు ర్లిడమ్మతీమ్ -బిషహీదిన్ -వ-జీనా బికఆలా-హో ఉలాల్త- షపీందొ* 

42, యా" ముఖ్లడిన్-యవద్దల్ - లబేన-కఫరూ-వ అసఉర్- రసూల-౮ ”తునవ్యాని 
ర] 

హాముల్ -ఆర్-జు-వలా-యకు కమూ-నల్లాహ-హదీసా, 

. తిర, మజణియు మిరు డేవుని"నే యా రాధింస్పయి. మఠ యు ఆతనికి 

సాటి కల్పింపకుశు, మజియు తల్లిదండ్రులకును, బంధువులకును, తండ్రి'లేని 
బిక్టలకును, పేదలకును, దగ్వణను దూరమున నుండు ఇరుగుపొరుగు వారికీని 

స్నే హితులకును, బాటసేయులకును, మోకు సొత్తుగానుండు బానినలథను, 
ఉపకారముచేయుండు, నిశ్చయముగ గర్వించి డంబములాడువారిని "దేవుండు ' 
ప్రేమి పండు, 57. తాము లోభులై రాతర (పజలకు లోభము నేర్పు చు “దొవాను 

(గ్రహమిచే లభించిన చానిని దొంచివె పెట్టువారిని *జీస్టండు[చేమింపండు మటియు 
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మేము అవిశ్వౌసులకు గాను, అవమా నకిరమగు బాధ సీద్ధపజ చి యున్నా 

ము, తిరి మలీయు వారు లోకులుచూచి పొగడవ 'లెనని తమ ధనమునుఖర్చు 

పెట్టుచున్నారు. మజియు వారు దేవునిని, తుదిదనమును విశ్వసింపరు. మే 

యు సెతాను ఎవనికి స్నేపితుడాయనో వాండు చాల చెడ్డ “స్నేహో తుండు, 

89.మటీయు వారు చేవునిని, తుదిదినమును విశ్వసించి, 'బేషండు వారికీఇచ్చిన 

దానినుండి ఖర్చుచేసీయుండిన వారిశేమి నష్టముగ లిగి యుండును ఏ; మజియు 

జీవునికి వారివిషయము. బాగుగంబెలియను.. 40. నిశ్చయముగా దేవుండు 

రవషంతయును అనాన్రియముచేయండు. మణీయు సత్కార్యమున్నవో దాని 

“రెండింతలు చేయను, మజియు తన యొద్దనుండి గొప్ప వుణ్యఫలిత మొసం 

గును, 41. మజేయు (ప్రతి సంఘమునుండి ఒక్క-సాశ్నీనిదెచ్చి, వీరిపై నిన్ను 

సాక్షిగా సెట్టన పుడు వారి గతి వమగునో? 22, ఆ దినమునందు, అవిశ్వా 

సులై, పవ క్షకు అవిభే పై యున్నవారు తౌము మట్టితో నసమములై పో 

యిన బాగుండునే యిని నారు కోరుదురు, వాణీయు వారు చేవునినుండి ఏ 

మాటను దాంచంజూలరకు. 

వ్యా! 85. "దేవునిని భాయభ క్లోలతో ఆరాధింపవలెను.అంచేలాటి కల్ప 

నలు చేయరాదు , డేనునికి సాటిగ నితరులను కల్పించుట ఘోరపాతకము, 

దేవుని వాక్కగు ప్రార్థన విడప మానవుల వాక్కులు చెప్పబడినది, థ్ క్వికొ 

లంది మానవుడు తేన తేల్టిదం డు) లకును ఇతర బంధువులకున్సు తండిశేని బిడ్డల 

కును, నితుసేదలకును తోడుపడి ధనసహాయము మొదలగు నుపశారములు 

చేయవలెను. బ ధుత్యములోను లేక ఇంటి! సమాసములో దూరములోనున్న 

ఇరుగుపొరుగు వారికిని, న్నేపాతులకును బాటసారులకును బానిసలపను మేలు 

చేయవలెను, “న్నీ హీతులలో, నసపాపాళులున్తు నహాప్రయాశికులున్సు ఒక గురు 

వు శిన్య్యులును చేరుడరు. ధనవుదముణే గర్వించి డంబములాడుచు బ్రతరులను ' 

లత పెట్టని వానీని 'జేవుడు (వ్రేమింపండు. అట్టివాండు దేవుని కోపమునకు 

పాత్రుడగును, 07. ఖర్చుచేయందగిన విషయములలో ఖద్సుపెట్టళ దానము 
చేయక లోభము వహించి. ఇతరులనుకూడ లోభమునాక్ (పోత్సావాపణుచు 

చు బేవుణొసంగిన ధనమును విజ్యను దొంచునట్టివారిని చేవుండు (వ్రేమింపండ. 

ధనికుల లోభమువలన సం ఘమునకుఖాల సష్టమగలుగునుమంచికార్యము. లనే 

కములు నిలిచిపోవును. "జేవునియందు విశ్వాసముగల భక్తులు సర్వము "దేవుని 

ఫీ తికొఆకు వినియోగింతుంరు. కాని అనిశ్వానులు. గర్వణు మదము లోభ 

ము మొదలగు దుర్దుణములకు లోనె వారు వాని ఫలితమగు నరక పాపము 

ఫొందుదురు, దానిచే వారికి అవమానము గలుగును. ఈ వాకన్టిములు యూదు 

లకు నన్వయించుచున్న వి, వారు ధనమునువిద్యను దాంచి నెట్టుదురు, రి, ఎవరు 
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"దేవని ప్రీతికొఅకు ఖర్చు చేయుచు లోకులుచూచి పొగడవలెనని ఖర్చు చేయు 
చు జేవునిని తుది దినమును విశ్వసింపకున్నారో వారు, ఎుకాను (పోతావా 
మువలన అట్లు చేయుచున్నారు, తాను చాల చెడ్డన్నాహితుండు, వానెవూట 
లు వినువారికి మేలుగలుగదు. 58, అవిశ్వాసమును వదలి విశ్వనించి 'దేవ్రుండొ 
సంగిన దానిని దేవుని ప్రీతికొఅకుఖర్చువోనీనవారికి వమియు నష్టముగలుగక్ష 
ఉభయలోేకములో మేలుగలిగి యుండును. జీవునికి వాగివిషయము బాగుగం 
దెలియును, వారిక్సలర ననుసరించి ఫలితమొసంగును. 40. -బేవుతు ఎవరి 
కరులను వృ థాచేయండు. రవంత అన్యాయము చేయడు. అవిశా(నులకు శిక్ష 
విధించునది న్యాయమేను. "దేవుండు సత్కా-ర్యమువేనీన వారికి దాని పుణ్యము 

| రెండింతేలుగాను హెచ్చించి తన అను[గహముచే గొప్ప పుణ్యఫలిత మొసం. 
' గును, 41, తుదిదినము (ఖియా మతునందు తీర్పుకొలుకు ఆందటు మతస్థులును 

వారి వారి (ప్రవ్యక్తలును నమా 'వేశమగుదురు, (ప్రవ క్రలును తాము వాతపుచార 
మువేనీ తిమి, అవి₹స్వెనులును దు రాాక్షులుసు విశ్వసింప లేదని సాక్టుమిత్తురు, 
అటులే విశ్వసించిన వి ళ్వానులంసార్చి సాత్ష్యమిత్తురు. హ[జత్ ముహమ్మదు 
వారును తమ మతస్టులనుగూర్చి సావ్యమిత్తురు. అపుడు అవిశ్వానుల గతి వ 
మగునో చెప్పథక్యమయు గాదు. వారువాల దుర్షతిలో పశుదురు. ఆదినమున "దేవుని 
విశ్వసీంపక (ప్రవక్తను తిరన్కరించిన అవిశెనులు తామకూడ మజ్రలోకలినీ 
మట్లియపోయియుండిన బాగుండునే తిరిగి సజీవులు కాకుండిన బాగుండుెనే 
అని కోరుదురు. అపుడువారు తామువేనీన అక్రమములు "దేవుని సముఖమున దా. 
చయాలరు. తౌముచేసిన పొపములకగు శిక్షనుండి తప్పించుకొనయాలరు. 

48, యాఅయ్యు-హాల్లబీ న-ఆమనూ-లా తేఖ్-రబుస్- నలొతావ-అన్తుమ్- 
అలాల వాటి ర వాలీ 

_సుకారా-హాత్తాతఆ-లమూ-మాతఖూలూ నావలా- జునుబన్-ఐ్రలా 
నం! 

[7-ఆబిరి-స వీలి నో 

pr న్ హా త్వాతీగ్ తనిలూ"వల్లన్-కు న్తుమ్-నుర్ొజా-బొఅలా న ఫరిన్-జా-జాఅ_అడా 
దుమ్-మికాటుచ్ మి నల్- గా ఇతి-బౌ_లామన్ తుము౯-నిసా అ-ఫల మ్ తజిదూ-మా 
అన్-ఫ తయోన్లు మూ-న-కదన్ "తయిస్ట బ౯ా-ఫమ్"సహూ-బి-వ్రజూ-పాశుమ్-వ- ఐదీ 
మమ్ -9్ర న్న ల్టాపాాకాన-అఫ్పు వన్ - గఫ్హూరా, 

కలి, టవిశ్యాసులా రా ! మారు మత్తులో నున్నపుడు మోరు పలుకునది 
సోూరు (గహీం చునం తేధ్ధలుకు నమాబునకు సమావింపకుండు మజీయు మీదు 
ప్రయాణములో లేనప్పుడు స్నామయునచేయవలసి యున్నపుడు స్మా నముచేయునంత వణికుకు నమాజునకు సవిా పింపకుండు. మతి యుమిరు రోగపిడితుళై యున్న 
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పుడును, లేక (పయాణములోనున్న పుడును, లేక ములమూూ|త్రవిసర్ణ న చేసివచ్చి 

నవుడును లేక గ్ర్రీలతో కలిసీనవిషపను మోకు నీళ్లుదొరకని చో పరీళుద్ధమైన 
మట్టిని ఉడేశించి చానితో మాముఖములనుచేతులను రాచుకొనుండు, నిశ్చయ 
ముగా దేవుండు తమించువాండు అను[గహూంచువాండు, 

వ్యా 48, భార్య్యాభరల ధర్మములును, బంధువ్రల వాక్కులును వూ 

నిచేయుటకును గర్వము మదము లోభము వదలుటకును భాయభ్లకు లు అవళ్య 

కములు. అ వికదురుటనమార్టము నమౌాజ్యుపాగ్థన. అందుకుగాను ఇంకనమాబును 

త్రికరణశుద్ధిగా నలుపవ లెను అనియు దానికి “వ్యతి-ేకమైనవానిని వదలుకొన 

వలెనని ప్పంబడ్డుచున్నది. ఇస్తామ్లో వ పృ ప్రభమమున మత్తుప దా ర్భముల 

గూర్చి నిాపిధము రాకుండాను. ఆది కీమముగా నిషధి- పంబడాను, నివే _థము 

నకు ఫూర్వము కొందలు మత్తును సేవించి నమాజు చేయసాగిరి. అందు కొంద 

బు తౌము నమాజులో చదువు ఖు రానువాక్య యులను వుత్తువలన తారుమారు 

చేనీ చదివిరి. అందుకు మత్తులోనున్న సుకు నమాజులో చదున్ర వాక్యములను 

గ్రహింప రాని స్థ రల నున్నపుడు నమాణుదేయరాదు అలి దేవుని సెలనయ్య 

ను. అముదు వలు నమాజుచేయవలనసియున్న ది. కావున మును సేవించు 

కు అవకాశము లేక కొంతవలుకు మద్యపానము. తగ్చెను. తుదకు లేవ్రయ 
దాని నిపేధింపం గా ముసల్మానులు మద్యపానము బొ లిగా మానుకొనిరి. త్రీ 

లతో కలిసినపిదప స్నానము"సి శంద్ధియాసనంతే వణకు నమాబుసీయ రాదు, 

రోగ పీడితువై స్నాననుచేనీన నస్టమగలుగును ఆను ఫీ తియున్న వుడాను, ప్ర 

యాణములోనున్న ఫుచును (తాగుటకువ మూ తమునీళ్లుండి స్నానమునకు చాలినంత 
నీళ్ళు దొరకని వో అవుశున్సు స్నానమునకు బమలుగ తయమ్ముమ్ నేవ లెను, 

గునులునకు కారణములు శ్రీలతొ కలియుట, “రేతస్టలనము మొదలగునవి, 

ఒకతూరి పిెశుగ్గమైన మటి"సి పవిగ్రతక"లకు సంక్ ల్పించి రెండుచేతులు తట్టి 

ముఖముపై శాహఘళొనవలిను. చుడవనూ3 మన్ను'పె చేతులుతట్టి వానితో 

రండు తులను మోతులవజకు రాచుకొనవలను. ఇదియీ తేయమమ్ముచే 

యు పద్ధతి, నీళ్ళకు బదులుగ పరిశుద్ధమైన మట్టివలన శుద్ధి లభించును, 

ఇందు నీనయముకూడ గలదు, వజూాగుసులున క్ర బదులు గ చౌ మ కారణము లతో 

తేయమ్ముుము " 5్సీకొని పసమాాజునలుపవచెకు, నోమాణు వస్థితిలోనుకూడ వదల 

రాదు. "దేవుండు భ్రక్తలసార పొటులను షమి చి అను|గహీం చును, మత్తులో 

(పార్టననేసీన వారి తప్పిదమును ేన్చండు శమించును. అని తెలుపంబడి యును. 

ఇకమోా (ద అట్టుయవలదు అని వాచ్చరింపంబడియె. 

| అటులే జా ఖ్ ణి 

44. అలమ్ శర-ఇలల్ల-జీన-ఊతూ-నఫీ బమ్-మినల్ -క తౌ బి-యష్తరూన క 
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అ అటో 

లాలత-వయురీదూన-అన్ -లేజిల. -లుస్-నబీల్. 45, వల్లావము-అఅ-లము-బి. అ 
నో 

అ- దాఇకమ్-వకఫా- --బిల్లాహి"వలియ్యన్ వకఫా-బిల్లాపి నసీరా. 46. మిన 

ల్రబీనళిదూ-యువా గ పూనల్ శలిమాఅమ్'చువా-లషహీవ -యఖూలూన- 
అటి 0 ఆవిడా అ అతి 

కమిఅానా-వ-అ ౫ సైనావశ్-మళలాగై. -ర-ముస్ట్రలన్- వరాఇనా-లయ్యామ్ _వి-అభ్ న్సీ 

టక 
కా. నీలీ రా 

నతిపీమ్ వతతానన్ - ఫీద్దీనివలొ' అన్న వుమ్ భాలూ"నమిఅ్ నా-వఅత-అ నా-వ 

సల సుర్నా-లకాన-్లై ఖై రల్ -లహుమ్- వఅఖొవమావలాకిల్” లఅ- అ "వాము 

కావా. మేకుకి ఫిపామ్ -ఫలా- యూమినూన-ఇ్లలా- ఖులీలా, 47. యా-అయ్యాహాల్ల 
0 నీ 

శన-ఊకుల్-కి తాబ-అమినూ భిమా-నజ్ క-అల్నా-మూసద్దికల్ -లిమా-మతసమ్- 

మిన్ఖన్లి"అన్-నత్ మిన-వుజూపాన్ _ఫానరుద్దపో-అలా- -అద్బారిస-బా- నల్ అన 

వుమ్-కమా-లఆన్నా -అస్హోబస్ సబ్ తి-వ కాన-అమ్ -రుల్లాపా -వాఫ్పాలా, 

44, (గంథధములో భా మోయయిడినవారిని ను చూడలేదా ? వా 

రు దుర్శారయును కొనుచున్నారు. మజీయు మారుకూడవూరగ్షము తేప్పిబోవలె 

నని వారు 'రోరుచున్నారు. 45. మో శత్రువులను జోను బాగుగ నెటుం 

గును, వ శీయు "దేవుని రక్షీణయునుు ఆతని సహాయమును చాలును, 46, 

కొండలు యూదులు వాక్యములను తారుమాజబుచేయుదురు, మటియు మేము 

వింటిమి. అవిధేయులై తిమి అని వారు పలుకుదురు. మణీయు నీవు వినుము. 

నీవు వినకుందున్రు గాక అరియు, వారు తమ నాలుకలను 2 త్తి *“రాఖఇనా అని 

యు పలుకుదురు. వజి వారు వుతమును ని.దించుచున్నారు, వజియు వారు 

మేము వింటిమి, వి ఢయులై. డిమి, నీవు వినుము. మమ్ము చూడుతు అని పలికి 

నచో వారికి మేలగును, మట యు ఆది (క్రమముగా ను డను, శాని వారి అవి 

వ్వ్వాసమునల న చెవుడు వారిని శవీంచియున్నాండు, కావున వారిలో కొందు 

మాత్రమే విశ్వసించుచున్నారు, 47. ఓ (గంథముగలవారలార ! ముఖములను 

రూపుమాపి వానిని వాని వీ(ప్పగేట్టునకు (తిప్పుటకు ముందు లేక వానిని శనివార 

మునాంయ అవిగేయు లై నవాని చేయు కపి 6చునట్లు శ వింపకముందు, మో యొద్ద 

నున్న గ్రంథమును నత్యపం చునట్టి మేము పంవీన (గ్రంథమును మోరు విశ్వసిం 

పుండు, మణీ యు “దేవుని యాజ్ఞ “జరిగియే తీరును, 

వ్యా! 41 ఈ వాక్యములబో యూదుల దుగ్గుణములును వారి కటలు 

ను వివరింషంబయు చున్నవి, ముసల్మానులు వారి కుట్రలను తెలినీక్రాగి జాగ త్త 

నుండవలెను, అడ దుర్గుణమఃలను నదలుకొ నవలెను. యూదులు దేవుని [గ్రంథ 
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మగు తౌ రాతులో వా[జతీ ముహమ్మాదువై గంబరులవారి విషయమున్న వా 
క్యములను దాంచి, వానికి తప్పు అర్థములు కొల్సీంచి సన్మార్హమయునకు బదులుగ 
దుర్మార్గము స్వీకరించుచున్నారు, తాము దుర్మ్భార్షము న్వీకరించినది బాలక ము 
సల్మానులుకాడ సన్నార్లమయు తక్సి దుర్శార్షములో పడిన ఛొగుండునని వారు 
కోరుచు కుట్రలు సలుపు చున్నారు. 85. ఇట్టి యూదులుముసల్మానులకు శత్రు 
వులు. వారి విషయము డేనునిక్ ఇాగుగ తెలియును. వారి కర్ళటలనుండి మున 
ల్మానులను చేవుండు రశ్చీంచి తోడుపడును. కావున యూదుల ద్వషమునకు 
భయపడకూడదు ఇ9స్తామ్మతమునందు స్టరము గా నుండుండు అని ముసల్మాాను 
లకు తేలుపయుడియెను. 46, యూదులు తౌ రాతు గగంథనులో. వారికి ఇష్టము 
కాని వాక్యములను పదములను తారుమాఖణుపసీ తప్పు అర్ధములు కల్పింతురు. 
వారు వాల అవిగేంయలు, హా[జత మ గంబరులవారు యూదులలో వదైస 
ధర్మము చెవ్పినచో మేము వింటిమి అని గట్టగా పలికి మెళల్టగా మేము ఆను 
సరింపము అని పలుకుదురు. మటియు “రెండు అర్థములుగల మాటలు పలికి 
తాము చేయు కు[టలు ముసల్మానులకు 'అెలియవు అని (థోమసడుదురు. అందు 
వు గంబిరులవారితో నీవు వినుము. నీన్ర ఏినకుందువు గాక అని పలుకుదురు. 
ఒవిఆర్థయు చూచుటకు బాగు గానే యున్నది అనగామామాటవినుము, ఇతర 
దూషణలు నిందలు వినకుందువుగాక్ష. అని నీవ వినక చెవిటివాండవగుదువు 
గాక అని వారు అర్ధము నుేశించుముండీరి. రాఇనా అను పదమును ఒలత్తిప 
లిక దానికి తప్పు అర్ధము నుేశి+చుచుండిరి, దీని/సార్చి సూరయేబఖ రాలో 
వ్రాసీయున్నాము. (చరూ,వు 81) యూదులు మా కుటలు "దేనని (రువ క్షకు 
లేలియవు అని నిందిందునుండిరి, దానికి "దేవ్రండు వారి కుట్రలను “పై గంబరుల 
వారికీ. దెలి"నెిను. యూదులు, తప్పు అర్థములు ల పదములు పలుకుటకు బదు 
లుగ ఒకే మంచి అర్థమగల పదము పలికినచో వారికి మేలుగలిగి యుండును, 
అట్టు నుంచి పదములు పలుకుట (కమముగా నుండును, కాని యూదులు తమ 
అవిళ్వొన తిరస్కారములచే చేనుని అనుగవామునుండి తొలంగి ఆతని శాప 
మునకు పాత్రులై నవారు. వారి చెడుస్యభావము ను బిటి వారిలో కొందు 
తప్ప మిగిలినవారందడలు ను విశ్వసీంపరు, 48. యూదుల కుటలనువారి దుర్దుణ 
ముల వివరించిన వీదప ఈ వాక్యములో యూదులు ేవునిశిత రాకమునుపే 
ఖురాను గంథమును విశ్వసింపవలెనని వారికీ హె చ్చరిక కలదు. ఖురాను గం 
థమ్సు త రాతు[గంథము దేవుని [గంథమని సత్యపల చు చున్నది. కావున యూ 
దులు తప్పక ఖురానె షరీఫ్లును విశ్శసింపవలెను. లేనిచో "జీవుడు వారి ముఖ 
ములను చెక్కి. వీంవ్చుకెపునకు |త్రివ్సివేయును. శనివారము రాయడు "చేపల చేటాడ 
కూడదు ఆను దేవుని యాజ్ఞను తిరస్కరించి దేవుని శాపమునకు పాతుహైైన 
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ను, దానికీ అడ్డుపడువారు ఎవరును లేరు, 

40,ఇన్నల్లాహా-లాయగ్ ఫిరు-అన్-యుష్రక-బిహీ-వయన్ ఫిరు-మాదూ 

న-జాలిక-లిమన్  యపాడ-వమన్- యుిక్ "బిల్లాహి-ఫఖదిఫ్ తరా-ఇన్నన్ - 

అజీనూ, 

48. నిక్సయముగా "దేవుండు ఆతనికిసాటికల్సిం చువానినిక్షమింపండు. మలి 
దానికీ తప్ప నితరపాపమును చే సీనవారిలో తాను ఇష్టపడినవానిని థమిం నును. 

మళీ ఎవడు దేవునిసాటిక ల్పించెనో వాడు గొప్పపాపమగుఅపనిందనుకల్పించను, 

వ్యా! 48. "దేవునికి సాటి కల్పించుట ఘోరపాతకము. దానినిదేవ్రండు 
తమింపండు, కావున, ఆ పాపమును మానుకొని చేవునిక్షమాపణకోరవ లెను, 
అట్టుగాక "దేవునికి సాటి కల్పించుచు మృతినొందినచో వాయత మింపంబడండ, 
వాండు సదా నరకమలో నే యుండును. దానిశితప్ప నితర పాపములను దేవుండు 
తాను కోరినవారిని తృమింపపచ్చును లేక శిక్రింపవచ్చును. అనంగా ఆ పాప 
ములను క్షమింపవలెనని దేవునితో తమాపణ కోరకయీ మృతినొందినవారి 
పాపములను క్షమించుట దేవుని యిష్టము. కాని సాటి కల్చించినవారిని (ము 
(ప్రీకులను) తమింపండు, అది ఘోరపాతకము. దేవునికి సాటి కల్పించువారు 
గొప్ప పాతకమగు ఆపనిందను కల్పించువారగుదురు. యూదులు కొందణు (పవ 
కలను దేవునికి సాటిగా చేసీరి. అందుకు వారికికాడ నిందు హె చ్చరికగణదు, 

ర 

49. అలమ్ -తర-ఇలల్ల జీన -యుజక్కూ న-అన్ఫునహుమ్-బలిల్లావు యుజ 

కీన్ -యహషాజి-వలా యుజ్లమూన-ఫ్ట తీలా. 50. ఉన్జుర్ -కె ఫ - యఫ్త 
అవాలి అలాటి! శ రా 

"న-అలల్లా-హీల్ "కబిబ-వకఫా-బి హీ -ఇస్మమ్-ముబీ నా. 

419. తౌము పవిత్రులమని తమ్ము తాము కొనియాడుకొనువారిని సీవ్రు 
చూడలేదా ! చేన్స్చండు తాను ఇష్టపడినవారిని పవ్మితుంంగంజేయును, వారి 
సన్నని చారమంతటి అన్యాయమును జరుగ నేరదు, 50, వారు దేవుని". 3 
టు అబద్ధములు కల్పించుచున్నారో నీవు చూడుము. మట ఈస్పస్ష మన పాప 
కు వారికి చాలును. లాగా 

వ్యా! 49. యూదులు అనేక దుర్ధుణములు గలిగియు మేము "దేవుని 
కుమారులము, "దేవునికి (పీయులమ్సు మేము పవితు9లము అని తమ్ము తాము 
పొ గడుకొనుదురు. అట్లు వారు కొనియాడుకొనుట ప 23 వారి తప్పు, వా సవమఘులో 
"బేవ్టండు తాను కోరినవాదిని వి శ్వాసమూోలమున పవ్శితులను గాం జేయును. 
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ఊరక యూదులు ఆత్మస్తుతి "చే వేనీఫొనుటలో లాభయులేదు, ఆత్మన్తుతిచేనికొను 

వారికీ లభించు శిక్ష వారి కర్మల ననుసరించియుండును, వారివై రవంతయును 
అన్యాయము జరుగ నేరదు, 50. యూదులు అనేక పాపములకు లోనై తిరిగి 
మేము "దేవునికి [వియులమని చెప్పుకొనుచు బేవ్రని-పై అబద్ధములు... కల్పించు 
చనా రు. దేవు పావులను (సనేమింపండు. శిక్షపొందుటకే ఈ స్పష్టమైన 

పమే వారికి చాలును, 

51. ఆలమ్ -తర-ఇలల్ల జీన-ఊ తూ-ననీబమ్-మినల్ -క తౌ బి-యూమినూన 

బిల్-బిబ్తీవల్ -తాగూ తి.వయఖూలూన-లిల్లజీనకఫరూ-హాఉలాల-అవొ దా- 
ఇ ఎ॥రిదడో 

మినల్ల జీన-ఆమనూ-సబీలా. ర్2, ఉలాఇ-కల్త జీన-లఅ-న- హుముల్లాహు - - వమన్ 

యల్ -అనిల్లావు- -ఫలన్- తబిదా-ల హూ - నస్సీ రా. అతి, అమ్-లవ్యుమ్- నసీబుమ్ 
| 

మినల్'_ములి ఫి _ఫల్తజల్-లాయూ తూ- నన్నాస-నఖీరా, గ్ శీ,  అమొ-యవొ -సుదూూ 

నన్నా స-అలా-మా- ఆతా-హుముల్లాహు-మిన్ - ఫజ్ లిప్టీ- ఫఖద్ "ఆతె నా ఆల. 

ఇ బాపీమల్-కీ తాబ.వల్ హి క్షత వ-ఆతై నా-హుమ్ముల్క_న్-ఆజీమా ర్ర్. 

ఫమిన్ -వుమ్ -మన్ -ఆమన-బిపీ-వమిన్ "వుమ్ -మన్ -సద్ద-అన్ వు-వకఫా- బీజ 

హన్నమసఈరా. 

క1. వమి (గంథమునుండి కొంత భాగము లభించిన వారిసి నీవ చూడ 

తేదా! వారు విగపాములను, _నితౌనును విశ్వసించుచున్నారు, హజియు 

వారు అవిశ్వాసుల విషయమున మునల్మానులకంటును అవిశ్వానులే ఎక్కువ 

సన్మార్షమందున్నారు అని పలుకు చున్నారు. 539, ఇట్టవారిని దెవుడు వించి 
యున్నాడు. మణీ ఎన్వనిని దేవుండు శవించునో వానికినపో యునినీవు పొందం 
జాలవు, లకి వారికీ ప ప )భుత్వములో భాగమున్న దా 1 అటులున్న వో వారు (ప 

జలకు రవంతయును బ్రియ్యనే యియ వ్రు 54. “దేవు తన యనుగొహముచే 
ప్రజలకు నొసంగినదాసవై వారు అసూయపడుచున్నారా ! మజీయు మేము 

ఇ(బాహీము సంతతివారికి గ)ంథఖమును జ్ఞానము నిచ్చితిమి. మణీయు మేము 
వారికీ గొప్ప రాజ్య మొసంగిలిమి, 59. ఆ విదప వారిలో కొందటు చానిని 

నమ్మిరి, మజికొందలు దానిని తిరన్క-రించిరి. ఆ తిరస్క దంచువాదిశీదపాాంచు 

నరకాన్ని వాం ర్రున్కు 

వ్యా! 51. ఇందు యూదుల దుర్గుణములు చెప్పబడు చున్నవి. యూదు 
35 
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లకు హజ్రత్ వై గంబరులవారిపై "ద్వేషము పూ చచ్చెను, అపుడు యూదులు 

సె గంబరులవారి విరోధులగు మక్కా- ఖ్యులెషులతో కలినికొనిరి. ఖురెహుల 

సఖ్యమునకుయాను, ఖురైమలువూజించునట్టి విగ్రవాములను యూదులు గౌర 
వించుచు ముసల్నొానులకం కును మోరు (ఖురెషులు) సన్నార్షమందు న్నారు 

అని పలుకసాగిరి. దానికీ కారణము యూదులకు ముసల్మానులచె నున్నఅ సూ 

యర. అదియునుగాక యూదులకు అది సృభావమె. వూర్వమునుండియు 

వారు అనేక (పవ కృలకు విరోధుల "దేవుని కోపయునకనుశౌపమునకునుప్మాత్రు 

లై రి. బేవుని కోపశాపములకు పా(తులై నవారికి ఎవరు సహాయము చేయం. 

గలరు ? యూదులు మునల్నానులకు విరోధముగ మక్కా ఖురె షులతో న 

ఖన్చిము చేసికొను దుస్నారు, కాని వారికి దానివలన [ప్రయోజనము లేదు. తుదకు 

వారికి అవమానమును అపజయమును లభించును. కడకు అటులే సంభవించెను, 

గ్రరి. యూదులు మేమే రాజ్యమునకు యోగ్యులము. మావంశములో నే (ప్రవక్త 

లును రాజులును అగుదురు ఆని తేలంచియుండిరి, వారికీ (సభుత్వములో భాగ 

మున్నదా ? లేదు, ఒకవేళ్ యున్న చో వారు తేమ లోభము (ప్రజలకు రవం 

తయు దానము చేయనే చేయరు. 54. యూదులు, హజ్రత్ “ఇ గంబరులవారిని 

ముసల్యానులను వారి విజయమును చూచి అసూయ మండిపోవు చుండిరి, 

అసూయపడుట వారి యవివేకము, "దేవుండు పూర్వమునుండియు హా[జత్ 

ఇ(బాహీము (ప్రవ కృసంతేతివారికి ప్రవక్త పదవిని, తన గ౦ంథమును, జస 

మును (ప్రభుశ్వమును ఒసంగియున్నాండు. వా(జత్ పవ్వైగంబరులవారును హా 

జల్ ఇ(బాహీముసంతతివానే. ఎట్లు యూదులు వారిపై అసూయపడంగలరు, 

ర్, "డేవుం డొసంగిన [గంథమును .కొందటు విశ్వసించిరి. కొందటు తిరస్కరిం 

చిరి. తి*స్క_రించినవారికినరకాగ్ని శితకలదు. -కావునహా[జత్ వై గంబరులవారి! 

చేవునిచేలభిం చిన గంథమగుఖు రానునుతిరస్క-రిం చినవారికి నిశి వ సరశకాగ్నియే, 

56. ఇన్నల్లజీన-క ఫరూ-బి-ఆయాతినా-సా ఫ-నున్ లీపామ్- నారన్- క 

లమా-న2జ్ -జాలూదువుమ్ -బద్దల్నా హుమ్ -జులూదన్ -న్రైరహా - లియజూ 

ఘల్ _అజాబ-ఖఇన్న ల్లావహా-కాన-అజీబన్ _ పాకీమా, 57. వల్ల జేన-ఆమనూ-వల 
అ టా 

మిలుస్-సాలిహో తి-సనుద్-ఖిలువుమ్ -జన్నా తిన్-తజీ-మిన్-తహూతాసాల్ -అఆన్ 

హారు-ఖాలిదీనఫీహో- ఆబదన్ -లహుమ్-ఫీ హో-అదే వా-బుమ్ 'ముతహ్హరతున్ -వ 

న.ద్-ఖలు ౯? మ్ "బ్బా న్-జలీ లా; 

రర. నిశ్చయముగా ఎవరు మా సూచనలను తిరస్కరించిరో వారికీ 
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మేము నరకాగ్నిలో పడ వేయుదుము. వారి చర్మము కాలిపోవునపుణెల్ల డానికి 
బదులుగ వేటు చర్మమును వారు బాధ రుచి చూచుబ కేకల్సీం చు చుందుము, 
నిశృయముగ చేవుండు సర్వశక్షుయను వివేచనాపరుండును, 57. మలీయు నె 
వరు విశ్వసించి సతా-ర్యములుచే సీరో "మేము నిళ్చయముగ క్రిందుగ కాలు 
వలు (ప్రవహించు స్వరక్షవనములలో వారిని ప్ర వేళ వెట్టుదుము. అందు వారు 
సదా యుందురు. అందు వారికి పవితలగు స్రీలు గలరు, మణియయ వారికి 
దట్టమెన నీడలో నివాన మొనంగుదుము, 

వ్యా! ర్6, ఈ వాక్యములలో అవి శాసులకును, విశ్వానులకును లభించు 
ఫలితము చెప్పంబడినది. అవిశ్వాసులు ఎలనుడు నరశానగ్నిలోపడి కాలుచుం 
దురు, వారి చర్మములు కాలిపోవుననుడాల్ల తిరిగి కొ త్తచర్శములు పుట్టుచుం 
డును, అట్టు వారికి తీరని బాధానుభవములు కలుగును, శావున మానవ్రలు 
చేనుని సూచనలను తిరస్క_ఏంపక ఆతని (ప్రవక్తలను [గంథములను విశ్వసించి 
నరకమునుండి రతణవపా. దవతెను. విశ్వసించి సత్కా-ర్య్యములు చేసినవారికి 
వారి వుణ్యాఫలితమగు స్వర్షసౌఖ్యము లభించును, అందు వారు ఎల్లపుడును ఉం 
దురు. అందు పవితలై నస్త్రలుందురు ఎండ తగలక చల్లని దట్టమైన నీడలలో 
సౌాఖ్యములనుభవింతురు, కావ్టనమా నవులు స్వర్ణ సౌఖ్యములకై విశ్యసింపవ లెను. 

ల్ రి. ఇన్న ల్రావా-ంయామురుసమ్ అన్ తవద్దుల్ -ఆవమానా తి-ఇలా - ఆహ్ 

లిపశ-వఇజా-హకమ్తుమ్-టై నన్-నాసి-అన్-ఠవ్కమూ.బిల్-వద్ లాఇన్నల్లా 

వా"నిబ్రమ్మాయల్తి జు- కుమ్-బి హీ" ఇన్న ల్లావా? కాన-సమో-అమ్-బిసీ రా. క్ర9. 

యా-ఆ యు నాల్లజీ న ఆమనూ-అతీ-ఉల్లావా-వఅతీ-ఉర్ -రనూల-వ- ఉలిల్- 
రానీ డూ 

అమ్ రి-మిన్ -కుమ్-వబ్వన్-తనా-జఅ తుక్ -ఫీమెఇన్ -ఫరు ద్రూవు-9లల్లాపి-వర్ 

రసూలి-ఇన్ -క న్తుమ్-ఈూమి సూన-బిల్లాహా-వల్-యామిల్-ఆఖిరి-జాలిక-కో రు 
న్-వ అవ్ఫాను-తాలీలా, 

ల్రి, మో యొద్ద అమానతుగానుంచిన వస్తువులను ఉంచినవారికి ఇచ్చి 
'వయుండనియు, మాఠు (పజలమధ్య తీర్పు చేయునపుడు న్యాయముగా. తీర్పు 
చేయు(డు అనియు చేవ్చు డు మోకు ఆజ్ఞావించుచున్నా(డు. నిశ్చయముగా బే 
వుండు మాకు నదుపచేశము చేయుచువ్నాయ. ఆతండు సర్వము వినుచు చూచు 
చున్నాయ. 59. ఓ విశ్వానులార ! మీరు జీవునికి విశేయులుకండు. మణియు 
(ప్రనక్ష్రకున్తు మాలోని అధికారులకును మారు విభేయులుకండు. ఆవిదప వడైన 
విషయమందు మోక భేదాఖిప్రాయములు గలిగిన చో చేన్చనియందును, తుది 
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దినమందును మాకు విశొసమున్న చో ఆ విషయమునుగూర్చి దేవునియొక్ష్మ__ 

యు [పవక్తయొక్కయు _వెపునవ మరల్చుండు, ఇది చాల మంచిది, మజీదాని 

ఫలితమును చాల శే) మైనది. 

వ్యా! శీర, అమానతు అనంగా ఒకవస్తువును నమ్మకముగా ఒకరియొు కక 

దాడి యుంచుట,. యూదులలో నమ్బికద్రోోహము, తీర్పు చేయుటలో లంచ 

ములు వుచ్చుకొని అన్యాయముగా తీర్పువేయట అశు గుష్టణములుండినఖు. 

జ ,దుర్దుణయులజొోలికి పోకూడదని ముసల్లానులకు “దేవుని సేలవయ్యెను, చా మకాం 

బర్ 2 -వగంబరులవారుకూడ “లా ఈవూన-లిమన్ -లా-అఆవమాన-తలహు” ?” 

తమానతు గుణము లేనివానికి విశ్వాసమునుకూడ లేదు) అనియుప జే శించిఆమము 
న్నారు, నమ్మికద్రోపాము, అన్యాయముగ తీర్పు చేయుట ఘోరపాతకములు, 

"దేవుండు ఉప జేశించునది మంచి యుపచేశము. దానికి విరుద్ధముగా ముసల 2 
నులు నడచుకొనంగూడదు, నిశృయముగ దేవుండు నర్వము వేనుచు చూచుచు 
స్నాండు, కావున ఎవరు నమ్మికదోహాయ చేయుదురో ఎవరు న్యాయము శా 
తీర్చు చేయుదురో చేవునికిందెలియును. వారికీ దగినఫలితె మొసంగును. రి 9.. 
ముసల్మానులు, చేవునికిని ఆతని (ప్రవక్తలకును విధయులై యుండవ తను 

ముసల్మానుల రాజును వాని మూలముననియమింపంబడు ఖాజీ, సేనాధిపతి 
మొదలగు అధికారులు, న్యాయముగ మతముననుసరించి విధించు ఆజ్ఞలను ఆను 

నరింపవలెను, ఒకవేళ అధికారులమధ్య యును ముసల్మానులనుధస్ట్రీయు ను అశు 

పాఛయ భేదములు గలిగిన చో, దానిభార్చి "దేవునిగింథమగు ఖురానెషరీహను 
హజ్రత్ చెగంబరువారి బోధలను, (నున్నతు) అనుసరించిదూడవలను. ఆ విష 

యము ఖురా నెషరీఫును వై గంబరులవారి యపదేశమయును అనునరించియయు న్న. 
చో దానిని ఆందజుఒప్యుకొనవ లెను. 'చేవునియందునుతీర్పుదినమందును విశా 
సముగల ముసల్మానులు (పతివిషయములో మతేముననుసరింతురు. అభీ పాయు 

భదములుగలిగి నప్పుడు ఖురానె షరీఫును హా(జత్ వె సి౫ంబరులవారి యపేశ 

ములను అనుసరెంచుటమం చిది, దాని ఫలితముకూడ చాల (శేష్టమెనది. "కావున 
ముసల్మానులు ప్రతివిషయములా ను 8 ఇన్గామ్ ధర్మములను అనుసరింతురు గాక! 

60. అలమ్ తర-ఇ్రి లల్లజీనయణ్ ఉమాన-అన్న హుమ్. ఆమ నూ నిమా = 

ఉన్ బిల-ఇలై క-వమాథీన్ - బిల-మిన్ -ఖ బికాయు రీదూన-అన్ యత-హో కమూ-ఖ్తుల 

ల్-తాగూ తి-వఖద్.డేమిరూ-అ న్-యక్ ఫురూ- "బిహి-వ-యురీదువ్... మై తానుఅని. 

యుజిల్లవుమ్-జలాలమ్.బ ఈదా, 61. వల్తిజా_ఖీల-లవున్ తళతా-బ్రలా-మా 
ర టీ pany) oO] జాకీ 

అన్ -జలల్లాహుంనళలర్ "ర సూలి_ర-ఐతల్ మునా ఫీఖీనాయసుద్భూన-అన్క- ను 



అలీ 

దూదా. 62. ఫ్వకైఫ-9జా-అసాబత్ వుమ్ -మసీ బతుమ్-బ్వష్మ వోడమత్ర్_ వక్ష 
ల్ 

చే-అన్ -వుమ్-వ ఇజ్ 'నుమ్-వఖల్-లహాుమ్-ఫీ-అన్్రసివ్యాక్. ఫస 
గాం 64. వమా'అర్బల్నా మిర్ -ర సూలిన్' ఇల్లా-లియతా ఆ-బిల్తజ్-నిలాహై_ వ 

ar: 

లె_అన్న హుమ్ -ర్హిజ్ -జలమూ-అన్ ఫుస-హుమ్ -జాడఊూక-ఫ్టస్ తగ-ఫరులావూ- వ 

స్తగ్-ఫర-లవముర్"రసూలు-లవజదుల్లాహాతవ్యాబర్-రహీమా, 65, పలా. aa 
——-0 దీ 

వరబ్బీక-లాయామినూన - హత్తాయహాక్కి.-నరా క- భీనూ-షజర _ జె నహు 
మ్ -సుమ్మ-లాయ జదూ-ఫీఅన్-ఫ్రు సిపామ్-హరజకు.మిమ్మాఖ-జై త.వయ్వసలి 
మూ-తస్తీ మా, 66. వలౌ-అన్నా -కత బ్నా-అలె హిమ్- అనిఖ్ తులూ_ అన్ఫుస 

కుమ్-అవిఖ్ -రుజూ-మిన్-దియా. రినహొమా వ అలూ హు-ఖల్లా- ఖుఫీలున్ - మిక్ 
లీ! 

హుమ్వలా-అన్న వావ్ "ఫఅలూ-మాయూ-అజూ న-బి హీ -ల-కాన_ ఖై రల్- ల 

నుమ్ వఅపషద్ధ-తన్-బీ తా. 67. వఇజల్ ల-ఆశతై నా-వుమ్-మిల్ -లదున్నా-ఆ 
అవని లి 

న్ -అజీమా. 68. వల-హాతై నావుమ్-సి రాతమ్-ముస్తశేమా, (9 వమన్- 
యుతి-ఇలాపా-వర్ -ర సూల-ఫ-జీలా బ్రకామఅల బీన-అన్ -అమలోపహృ" ఆలె ప్రీ ౧౧ cn po a 

మ్-మినన్ -నబీయ్య్యాన-వస్ సీద్ధీఖీ నావష్-షువాదాల్లావ న్ "సాలిపీన- వవాసున- 

ఉలాబకారఫీఖా, 70. జాలికల్ -ఫజలు-మినలాహీ-వకఫా-విలాహి_ అలీన. 
60. నీ కొనంగబడిన దానిని నీప్రూరులకు నొనంగంబడిన దానిని విశ్వ 

సీంచితి మని పలుకుచు సైలౌనువద్ద తీర్పునశై పోవుటను కోరుచున్నవారిని 
నీవు చూడలేదా? మజీయ నైతానును లిరస్క_రింపపలెనని వారికి అజ్ఞయై 
యున్నది. మణీయ తాను వారిని బాల దూరమైన దుర్గార్లయలో పడ 
"వేయవలెనని కొరుచున్నాండు. 61. మజీయు వారితో చేవుశు పంపిన ఆజ్ఞ 
అను (ప్రవక్తను అనుసరించుటకు రండు అని పలికిన.వో, ఆవంచకులు తీకన్క_ 
3ంచి నీనుండి మకలిపోనుటను నీవు చరూశౌడవు, 62, కావున వారు తమ 
చేతులారచేసికొన్న దానికిగాను వారికి చాధగలిగిననుడు, "దేవుని సాక్షి గా 
వేము మేలును, ఐక్యయును మాత్రము కోరితిమి అని ప్రమాణములుచేయు చు 
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నీ యొద్దప వచ్చునపుడు వారిగతియేమగును! 68. వారిహృదయములోనున్న ది, 
-దేనునికిఉెలియన. కావున వాగినుండి ముఖము (గొప్పుకొనుయ. వమశీయు 

వారి! బుద్ధి చెప్పుము. మజీయు వారినిగూర్చి వారిహృదయములలో నాటుకొ 

నునట్టి మాట పలుకుము, 64. దేవుని చెలవుచే ప్రవక్తను (ప్రజలు) ఆనుసరింప 
వలెనని యే మేము ప్రత్మిపవక్ష్రను పంపుచున్నాము. మిఖీయు వారు తమయా 

తలకు నన్యాయముచేనీ కొన్నవుడు నీయొద్దవవచ్చి చేవునిలో త్రవాపణకోంి 
యుండినవారు ేవునిని, తషమించువానిగను, దయాళువు గను పొందియుందురు. 

65. న్మీపభువు సాక్షి! వారు తమలోని జగడముల తీర్పునకోంగాను నిన్ను "పద్ద 

గాంజేనికొని నీవుచేయు తీర్పునుగూర్చి వారు తమ మనస్సులో సంకట 
పడక సంలోషముతో నంగీకరించు నంతవటకు వారు విశ్వానులు -కాసేరిరు, 
66. మజీయు, మారు మొాయాత్మ్మలను వధించుకొనుండు లేక మొయిండ్లను వదలి 

సొండు అని వారిని మేము అజ్ఞావించిన చో వారిలో కొందణు తప్ప ఎవరును 
అట్లు చేయరు. మజియు వారు, తమకుంగలుగు బోధను అనుసరించిన -చోవారికీ 

మతేస్థిరత్యయ గలిగియుండును. 67, మజీయు నపుడు వారికి గొప్పవ్రుణ ఫలిత 
మొనంగుదుము, 68, మణీయు సన్మాక్షము చూపుదుము. ౧9. ఎవరు బీవు 
నికీని ఆతని (ప్రవక్షవను విరెయున్తై యుందురో వారు, "బేవునిఅనుగ9ిహము 
పొందిన ప్రవక్షలత్ న్కు సత్యవంతులలోనుు షహీదులలోను, సత్చ్రవ_ర్షకుల 
తోనుకాడియుందురు. మజీవారి సాంగత్యము చాలమంచిది, 70, అది "బేన్సని 
యను(గహాము, మణీయ సర్వజ్ఞాండగు "దేవుడే చాలును, 

వ్యా! 60. యూదులు జగడములు తీర్చుటలో లంచములు వుచ్చువగెని 

తీర్పులో పక్షపాతేము చూపు చుండిగి, అందువలన వంచవలున్ను మోనగాం 
(డును తేమ జగడములను శీర్నుకొనుటక యూదుల విద్వాంనుల యొకు 
పోవుటకు ఇ్రషపదుచుండిరి, వాజ త్ ముహన్శుదు వై గంబరువారు జగడము 
లను న్యాయము గ తేమ వారని పరాయివారని పక్షపాతము లేక శ్రీర్పుచేయ 
దురు. అందుకు కపట విశ్వానులగు వంచకులు హజల్ వై గంబరువారి'యొద్దకు 
తీర్పు కొలుకు వచ్చుటకు జంకుచు యూదులయొద్దకు పోవుటకు యత్ని ౦-ము'చుం 
డిరి. -ఈ వాక్యములలో, అట్టి వంచకులను/సార్చి చెప్పబడినది. మదీనా ఫర 
ములో ఒక కపటి విశ్వాసి (మునాఫిఖ్ల్) అగు వంచకునకు ఒక యూదునకును 
జగడమాయెను. అందు యూదునిపత్తమున న్యాయమాండాను. ఆ జగడమును 
తీర్చుకొ నుటత్ వంచకుండు కాబుబిన్అషప్రఅను “సై తొనువంటి యూదవి ద్యాం 
సుని యొగ్దకపోవ్రుదుమఅని యు, యూదు(ఢు హూ జత వై గంబరులవారి గయకు 
పోవుదము అని చెవ్వుకొని తుదకు వారిద్దణి వా(జద్ ప గంబరులవారి యు? కు 
పోయిరి, హజత్ రసూలువారు విఛారంచి నా్యాయముగ యూదునికి ఆను 
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కూలముగ లీర్పుచేసీరి. వంచకుండు నేను మునల్మాను(డను నాక (ప్రతికూల 
ముగ తీర్పుచేసినారని దానిని అంగీకరించక మరల హజీత్ ఉమరువద్లకు పోద 
మురా అని యూదుని పిలుచుకొని పోయెను, వంచకండు తనకై అనుకూలము గ 
సాజిత్ ఉమరు తీర్పు చేయునని తలంచి అట్లు చేసెను, ఈ జగడము మె గంబరుల 
వారు తీర్పుచే సీయున్నారు. అది నాకు అనుకూలమైనది, అందుకుగాను తిరిగి 
మీ యొద్దకువచ్చినాము అని యయమూానుండు హృజత్ ఉవురుగారితో పలకా 
విని వారు ఇంటిలోనికిపోయి ఖాడ్దము తెచ్చి వంచకుని వధించి “దై గంబరు వారి 
తీర్పును తిరస్కరించినవారి తీర్పు ఇదియే అని పలికిరి, వంచక్కు వారనులు 
హ్నజత్ మైగంబరువారి యొద్దకువచ్చి ఉమరు మా బంధువును చంపెను. మూ 
బంధువు మోాలీర్చును తిరస్కరించి మరు వద్దకు పోలేదు. పరస్పర ఐక్యము 
సంధికూర్చుకొనుటకు ఆయన యొద్దకుపోయెను అని (పమాణములుశోయసా 
గిరి, అం౦దుకుంగాను ఈ వాక్యములో వాస్తవము తెలుపంబణాను. 

వ్యా। 61. వంచకులు తమ జగడములలో, తేమకు (పతికూలము గతీర్పు 
కాంపూడదు అని యుగ్ణేశించి తాము ముసల్మానులు అని పలికియ (ప్రవక్త 
యొద్దకు రాకుండ ఇన్టామ్ నకు విరోధులగు యూాదులయొడ్డకు పోవ్రదురు, మ 
జీయు దెవుని యాజలను అనుసరింపరు, ఎటు'లై న పాణములుదక్కీ ౦చుకొను 
టకు యత్నింతురు, గ. వంచకులు _వెగంబరులవారి తీర్పును తిరస్కరించి 
దానికీ ఫలితముగ ఏదైన బాధ గలిగినవో తప్పు ప్రమాణములు జేయుచు 
మగంబరులనారి యొద్దకు వచ్చుట తప్ప వాకికి వేబుగతిరేదు. 68. వంచకుల 
హృడయములలోనుండు కపటమును, డేషషమును అవిశ్వాసమును 'దేవునికింటెలి 
యును, వారు జేయు పమాణములునిజమైన వికావుఅని దేవుడు మై గంబరుల 
వారిశీం బెలివీ వంచకులనుండి ముకి ము తి)ప్పుకొనుము, వారి జోలికిపోకుము. 
కాని వారికీ బుద్దిచెప్పుచు వారి హృదయములు తప్పు[తోవనుండి మరలునట్లు 
వారికీ బోధచేయుము అని సెలవిచ్చెను, 6. ఈ వాక్యములో "దేవ్రుండుతాను 
(ప్రవక్తలను ఏ యు దేశములో పంనునో దానిగూర్చి చెప్పు చున్నాండు, (పతి 
ప్రవ క్రయును చేవుని సెలవుచే (పజలకు ధర్మమార్షము చూపును, కావున ప్రి 
జలు "దేవుని (పవ_క్షను అనుసరింపవ లెను. భయభక్తులతో ఆతని తీర్పును అం 

గకరింపవలెను, అటులే వంచకులు తేమ వంచన వదలి నిజమైనభకీ అవలం 
బంపవలెను. ప్నదైన తేవ్పిదము చేనినవో దానికి పశ్చాత్తాపపడి చేవుని క్షమా 
పణ కోరవలెను. వారుపిప క సన్నిధికి వచ్చిన వో (పవక్తకూడ వారికొలుకు జే 
వునికమాపణ కోరినయడల "దేవుండు క్షమించి అనుగ్రహించును, వంచకులు 

సవ్మా కము వదలి తవ్చిదమువేసి దాని చొంచుటకు తప్పు (ప్రమాణములు 
చేయుచున్నారు. అట్టు వలదు. దానివలన వారికి (పయోజనము'లేదు, 65. 
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-దేవుయు ఈ వాక్యమునందు ప్రమాణముతో నొక్కి. (ప్రజలు ప్రవక్తను ఆనుస 

రింపవలెను, (ప్రవ క్ర చేయు తీర్పునుగూర్చి మనస్సులో నేలాటి సంకటము 

గాని సంచేహముగాని లేక అంగీకరింపవలెను, అట్లు అంగీకరింపనివారు నిజమైన 

ముసల్మాానులు కాచేరరు. కావున వంచకులు పూ ర్తిగ విశ్వాసులుకావలెనన్న 

తమ పతి విషయములో దేవుని (ప్రవక్తను అనుసరింపవలెను, 

వ్యా! 66 : 68. మానవుల ఆత్నలును "బేహములును సర్వమును ేవు 
నివే. ఒకవేళ 'బేవుడు మారుమాయాత్మలను చంవుకొనుండు లేక మారుఖండ్తు 

వదలిపొండు అని యాజ్ఞనిచ్చిన చొ నిజమైన కొందజు భక్కుల తప్ప వంచ 

కులు మొదలగువారు అట్లు చేయంజాలరు. కావున "దేవుండు తన దయచే ముస 

ల్యానులకు అట్లు ఆజ్ఞచేయ లేదు, వారి మేలుకొలణకే బోధచేనీయున్నాండు, 

దాని ననసరించిన వో నిజమైన మునల్మాానులు సులువుగా కాంగలరు, కాని వం 

చకులకు అది తోంచదు, వంచన వదలి నిజమైన విశ్వాసము ఆవలంవించిన వో 

"జీవుని ఆనుగ్రిహముగలిగి మంచి పుణ్యఫలితము ననాక్షము లభించును. 

ఉభయలోక ములలోను మేళ్లు గలుగును, 69. నిజమైన ముసల్మానులు చేవుని 

కిని ఆతని (ప్రవ_క్షకును విభయునై యుందురు. వారికి వుషణ ఫలితము లభిం 

చును, (ప్రవక్తల యొక్క- యు) సత్యవంతు ((సప కృల చెప్పునది సత్యమని 

పలుకువార) ల యొక్కయు, షహీదు ("జీవుని మార్షమందు ధర్శుయుద్ధ మాడి 

వధింపంబడువార) ల యొక్కయు ధర్మము ననుసరించి సత్కా-ర్యములు సేయు 

వారీయుక్క-యు మంచి సాంగత్యము వారికీ లభించును, వారు వారితోంగూడి 

స్వర్ణవనములలో నుందురు. "కావున ముసల్మానులు తేమ (పతి కార్యములోను 

ఇస్తామ్ ధర్మముల అనుసగింపవలెను, 70. ఆభక్తులసా ౦గత్యములభిం చుట బేవు 

ని గొప్ప ఆన్మగహాము, ఎవరు వంచకులు ఎవరు నిజమైన ముసల్మానుభ కులు 

అను విషయము "దేవునికియణాగు గ దెలియను. ఎవరికిందగినట్లు వారికి ఫలితమొ 

సంగును. కావునవంచకలు ఆ భక్తుల సాంగత్యమును అట్టి పుణర్టిమునుపొాందC 

గలదు. అని హా చ్చరింపయిడియె, 

71. యా-అయు్య్టహ లజేన-అమనూ-ఖుజూ-హిజ్ -రకుమ్-ఫన్ ఫిరూ- ను 

చాతిన్.ఆవిన్ ఫిరూ-జమి-ల. 72, వల్లన్న మిన్కుమ్-లవుల్ -ల యు బత్తి అన్న ఫు 

ఇన్ “అసాబత్ కమ్. ముసీబతున్ -భాల-ఖద్ “అన్ -అమల్ల్హావు-అలయ్య..ఇన్-లెమ్ 

ఆకమ్. _మఅనుమ్ _ష పీ-దొం/8.,వల ఇన్-౮౫ సాబ-రుమ్ ఫజ్లుమ్ మినల్లాపీ-లయ 

ఖూలన్న -కఅల్ -లమ్తకుమ్-టై నకుమ్ -వ బై నవూ - మవద్దతున్ “యా తనీ- 
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వన్తు-చుఅవాుమ్ -ఫఅఫూజుఫౌజన్ "అజీమా 74 ఫుల్ "యు ఖా తిల్-కీ నబీ లిల్లా.కి కీ 
లజీన. య(ష్రూనల్-హాయాతద్- దున్యా-బిల్- ఆఖిరతి-వ-మన్- యు ఖాత్రిల్ -క కీనబీ 
లిల్లాహి ఫయుఖ్-కల్- జాయగ్గి జ్-ఫసౌఫానూ ర్రీహు-అజిన్- -ఆజీమా, 75.వ- 
మాలకుమ్-లాతుఖా తిలు=న- ఫీసలలిల్లాపావల్ "మున్ -తజ్. అఫీన-మిన్ 6- రజా 
లి- వన్-నిసాలి-వల్-విల్డానిల్-లకీన- “యభఘాలూన.. రబ్బనా-ఆఖారివ్నా- మిన్ 
హోజెహిల్ -ఖరొయతికీ జాలిమి- అహ్హాహా-వచ అల్-లనా- మిల్ -లదున్ _ క- వలి 
య్యన్ -వజ్. “అల్ _లనామిల్ --లదున్-క న ననీరా,?76, అల్రజీన-ఆమనూ_ యుఖా 
తిలూనం-శీ-సలీలిల్లాహి-వల్లజీన కష్టరూ-యుఖాతిలూన-ఫిసబీలిత్ర త్ర "తాగూతి. 
ఫఖాతిలూ- జిలియా-అప్- ంసితౌని-ల్రిన్న- కె దక్..వె.తాని- “కానజఈఫా. 

71, ఓయసల్మానులార! మి-రు మొ ఆయుధములను తీసికొనుంకు. ఆవీదప "వెలు వేటు నైన్యమలుగ బయలుబేజుండు. లేక అందటును కలిసీ బయలు 
"దెజుండు, 72. మజియు మాలో కొందటజు అఆలస్యముచేయువారును గలరు, 
విదప మాశకేమైన ఆపద గలిగినవో "దేవుండు మావై అన్ముగపాము గలిగి 
యున్నాండు, శావునమేమువారి వెంట లేవంటిమిఅని పలుకుదురు, 78. మజీయు 
చేవుని యను[గహాము మోకు గలిగిన చో మొమధస్టిను వారి మధ్యను స్నేవా ములేకున్నట్లుగ అయ్యో మేము వారిలో కలినియుండిన ఎంత బాగుండును. 
మేము గూడ గొప్ప విజయముపొందియందుమే ఆని పలుకుదురు, 74, కావ్రన 
ఇపాలోక జీవమునకు బదులుగ పరతోకము న్వీకరిం దువారు 'దెవునిమాన్షమందు 
యుద్ధము చేయవలసినది. మలియు ఎవంటు "దేవుని మార్లమందు యద్ధమాడి 
వధింపయిడిన "లేక విజయముపొందిన వానికి గొప్ప పుణ్యఫ్లిత మొసంగోచుము, 
75. మజీయు ఓ (ప్రభువా |! దుష్టులుండు ఈ పురమునుండి మమ్ము త్రీసీవే 
యుము, మజీనీ యొద్దనుండి షాక లుకు సంరతకుని నియమింపుము. సుజయ 
నీయొద్దనుండి మూరు “తోండుపడువానిని ? సయమింనుము ఆని పలుకునటి బలహీ 
నులగు పురుషులను, ్ర్రైలను బిజ్ఞలనుగూర్చి మీరేల "దేవుని మార్లమందుయబ్ఞ 
మాడరు, మీ కేమైనది ! 76, విశ్వాసు లై నవారు చేవుని మార్షమందు యద్ధ్ 
మాడుదురు. మటీ అవిశ్వాసుళైనవారు వై తానునూర్ల మందూ" యుద్ధమాడు 
దురు, "కావున మారు (ఓ వళ సృసులా?ర Pp సులు "స్నేపితులవై ల "యుద్ధ 
మాడుండు, నిశ్చయముగ “సె సెతాను కుటు బలహీన మైనది, 

వ్యా! 71, ఇందు ధర్శయుద్ధము (జిహోదు ను గూర్చి దేవుని సెలవగు 
36 
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చున్నది. దేవునికిని, అతని ప్రవ_క్తవను విభేయులుగ ముసల్మాను లుండవలె 

నని మునుపటి వాక్యములో వెప్పంబిడినది. అందు యుద్ధమనునది బాల భార 

ముగతోంచునది. వం చకులు యుద్ధమునకు బెనుదీయు దురు. దీనివలన వారి అని 

శ్వాసమును వంచనయును జేట తెల్లమగును. అందువల నవం చకులనుగూ ర్చియు 

ఇప్పంబడినది, ముసల్మానులు పితికాలమునందును ఆయాకాలములకుం దగి 

నటు యుద ఆయుధములు సీద్దపణుచుకొ నవలెను. యుద్దమునకు పోవునవుడు 
గు ధి థు ధి 

సమయో చికయుగ పోవలెను. సైన్యములు వేటు వే టుగా పోవలసి వ చ్చినపుడు 

అట్లు చేయవలెను, "లేశ నై న్యములన్నియు చేరిపోవలసీవచ్చినవుడు అట్లు 

చేయవలెను. 72, ముసల్మానుల "వము వేసికొన్న వంచకులును వారి నాయ 

రుండగు అబ్లుల్లాబిన్ ఆ బై, యుద్ధమున్నక్రై -వనువీయుదురు. అందు ఆలస్యము 

చేసి ప్రాణముం దక్కీ-ంచుకొనవలెనని (ప్రయత్నము చేయుదురు ఒకవేళ యుద్ధ 

ములో ముసల్మానులకు పొొణనష్ట్రముంగాని అపజయము.గాని గలిగినవో వం 

చకులు సంతసించి "దేవుని ఆను[గవామువలన "మేము ఆవదనుత ప్పించుకొంటిమి 

అని పలుకుదురు, 78. ఒకవేళ్ మసల్యానులకు యుద్ధములో జయను గలిగి 

విజయధనమయు (గనీమత్ ) లభించినచో నంచకులు వ్యసనపడి మేము కాడ 

యుద్ధము నకు పోయియుండిన ఎంత బాగుండును. మాకుకూడ గొప్పలాభము 

గలిగయుందునే అని పలుకుదును. వారు పలుకునవుడు వారిని ముసలాను 

లకును సాంగతీష్చిము లేనట్టుగ నారు పలుసదురు. కాని అట్టుకాను. వారు ము 

సల్మానులవలె నటించి ముసలానులతో కలిని మైలసియుండి యు యుద్ధము 

నందు పొలుగొనక వేమైఫపోయి ముసల్మానులవై అసూవ పడుదున్నారు. 73 

వంచకులు యుద్ధమును చేయకపోయిన పోనిండు. నిజమైన భ_క్రీగలిగి పరలోక 

మునే పొటించునట్టి మసల్యానులు ధర్మమును కాపాడుటకు దేవునికి విభయు 

లై. ధర్శయుద్ధము సలుపవలెను. అందు ఏలాటి నష్ట్రమగలిగిన దానిన లక్ష్య 
పెట్టరాదు. యుద్ధమందు వధింపంబడినవారికి "జీవుని (పీతి లభించును. యుద్ధ 

మందు జయముగలిగిన అందు గొప్ప లాభమును గలదు, 75, ఇందు యుద్ధము 

శేయుటకంగాను కారణములు చెప్పంబడినవి, మొదటిది జేవుని మతధర్శమును 

నెలకొల్పి దానినికత్రువులనుండి రక్షించుట, రెండవది. శత్యవ్లులగు అవి 

శానులచేత చిక్కియున్న బలహీనులగు ముసలాగిను(స్ర్రీవురుషులను బెడ్డలను 

సంరక్నీంచుట, హూజత్ వై గంబరులవారు మక్కా_వురము విడిచి మదీనా చరిరి. 

శక్తిగల ముసల్మానులుకూడ మదీనా వురము చేరి. కాని శ _క్లిలేని 

ముసల్మానులు మక్కావురములో సే యుండిరి. మక్కాలోని "కాఫర్లు ముస 

ల్యానులకు చాల కములు చెట్టి వారిని హీంంనీంచుచు ఇస్లామ్ వదలి పెట్టవల 

సీనది ఆని వారిని బలవంతము చేయుచుండి”, ముసల్మానులు శతు బాధల 
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నుండి రక్షణపొందుటశె "దేవుని పార్టించు చుండిరి. అందుకు "దేవుండు ధు 
యుద్ధము నలివి కష్టములు పడుచున్న 'మునల్మానులను కావాడవలళలెనని 
విచ్చెను, ఎల్లప్పుడును మునల్మానులను హపింనీంచి వారి స్వాతంత్య మును భా 
రించుకొన్న టి దుష్ట రాజులను ముసల్మానులు ఎదుర్కొని స్వా పతంతి య 
పడ యుటకు 'పాయత్నింపవలెను, 76. ఇందు యుద్ధము నశ న్వ్ సల్మానులకు 

(పోత్సాహముగలదు, మునల్మానులు , -డేవునిపక్షమొన ధర్మమును న్యాయ 
మును కాపాడుటకు యుద్ధమా డుదురు, అవి? స్యసులు, దురాార్తండగు ని తాను 

పక్షమున యుద్ధమా డుదురు. వారి కుట లు చెల్లవు, అవి వాల బలహీనము 

లైనవి, కావున మసలానులువాని అత్య వెట్టక ఇ ర్యృసాహములువహింపవ లెను. 

౮/7, రలబ్ -తరల్తః లల్టజీన ఖీ ఖీలాలహు మ్-కఫ్-పూ-నిదియకమ్ వఆ౪ఖీముస్ 

సలాతవలతుజ్జకాత-ఫలమ్మాయతిబాల అలై హిముల్ - ఫతాలు- బడా” ఫరీఖుమ్- మిన్ 

హుమ్ - యఖ ఫౌ- నన్నాశ కల పయతిల్లాహి-జె _ఆషద్ద-ఖవ్.--యతక్షా -వఖా 
జట లనీ 

లూ ౯రబ్బనా లిమ-కతిబ్ త-అలై నల్-ఖి రౌల-లె' లా-అఖ్-ఖ ర్వనా. ఇలాఅజలిన్ 

ఖరీవి౯-ఖుల్- -మతోజరద్-దు న్యా ఖలీలున్. వల్ -ఆఖిరతు-ఖో రుల్ -లిమనిత్ -త 

ఖా వలాతున్-లమూన._ఫవీలా, 78, వనావూతకూనూ -యుద్. ద్ -రిక్ర్ రుముల్ - 

మోతు-వ లౌ-కున్తుమ్-ఫీబురూ జిమ్ -మువమయ్యాదతి౯- ఇవన్-తుసిబా-ఊామి సాన 

నతు౯-యఖూలూ- హోజిహీ-మిన్-ఇనిల్హాహి వలన్ - తుసీబ్-హు నుమ్-సయ్యి-ఆ 
తులా -యఖూలూ-పోబిహీ-మిన్- బస్తిక - ఖల్ "కుల్లుక్ -మిన్-ఇస్టిల్లాహి-- ఫవూంలి 

హోఉలాఇల్-ఖామి. లాయకా-దూన-య ఫ్ ఫ్ ఫహూన-పాదిసా, 
77. మోచేతులను ఆప్పుకొనుయు. మజీనమా జు స్థిరము గా సలువుండు, మజి 

జకాతు దానము చేయుడు అని ఎవరికి నెలవు గలిగినదో వారికి మరల మిరు 
య్యుమ చేయుండు అ౦ విధింపంబడ గా వారిలోనికొందటు "దేవునికి భయపడు 
దాసికంటు హాచ్చుగా (ప్రజలకు భయపడ సాగిరి. మణీ ఓ|పభువా! మాకు యుద్ధ 
ధర్యము నెందులకు విధించితివి. ఎందులకు మమ్ముకొంతే కాలము వదలి వె విట్టకపో 

తివి అనిపలుకసాగినట్టివారిని నీవుచూడ-లేదా ! ఇపహాలోకములోని లోభము 
కొంచెమే. భయ భధ కు లుగలవారికి పరలోకము చాల(ేన్ట మైనది అందు మాకు 
రవంత యును అ ళ్యాయము జరుగ నేరదు. అనిపలుకుము, గ్క్ మా రెచ్చటనుండి 

నను మోకు చావువచ్చి మేతీరును.మణీయుమోరు గొప్పకోటబురుజులలోనున్నను 

చావువచ్చును, మణీయు (ప్రజలకునేదై నమేలుగలిగినవో ఇది చేవునినుండి 
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లభిరీచినది, అనిపలుకుదురు. మజివారిేటై న కీడుగలిగినచో ఇదినీవలన గలిగి 
నది అనిపలుకుదురు, “సర్వము -దేవ్రనినుండి యే గలుగు చున్న ది” అని ఓ పవ 

కా! పలువము, మజీివారిచేమైనది, వాలేవాట్ననై నను గిహింపకున్నారు. 

వ్యా॥77, మసల్యానులు మదీ శాఫురమునకు పోక్రమునువు, వారుమక్కా 

పువములోనున్న పుడు మక్కా-ఖు_రెషులు వారికి చెట్ట రాని బాధలు వెట్టుచుండిరి, 

అందుకు మునల్యానులు హాజత్ వై జ ందిరులవారి సన్ని ధికివచ్చి మిరుసెలవి 

చ్చిన మేముకాఫిర్లతో యుద్ధమా డుదుమ అని పలికిరి. దానికి హ్మజత్ రనూలు 
వారు యుద్ధము న్నకై దేవుని సెలవుకాలేదు. ఓర్పుసహా నముగలిగియుండుయ న 

మాజు సలుపుచు,  జకాతుదానము చేయు చుండుండని వారితో పలికిరి, అపుడు 

నే అని మున నల్మానులు అం గీకరించిరి. ఆ పిదప ముసల్మానులు చుక్కా. పురము 

విడిచి మదీనావురముచేరిరి, మునల్మానులవై కాఫిర్లు (శ (తువులు) చాడి వెడలి 

వచ్చిరి, అవుడు ముసల్మానులు ధర్మ యుద్ధము (బిహోద్) క(తువులలో చేయవల 
నని దేవుని సెలవ య్యను, అపుడు విశ్వానమందు స్టీరత్వముగల మునల్మాను 

భక్తు లు చవుని యాజ్ఞ శిరసావహించి సంతనీంచిరి, విశ్వాస బలము చేనికొందలటు 

యుద్దమునకు భయపడుచు ఇంకనుకొంతకాలము యుద్ధమునుగూర్చి ఆజ్ఞ లేకుం 

డిన హాగుండునే అని విటికిమాటలు పలుకసాగిరి, -జీవ్రనిశిషకు భయపడునట్లు 
దానికంకు హెచ్చుగాను వారు శత్రువులకు భాయపడసాగిరి. ఇట్రవారిని ఏప్ర) 

వకా ! నీవుచూడశేదా ? అని పాజిత్ మై గంబరులవారితో "దేవుండు చెప్పు 

చున్నాండు,. యుద్ధములకు భయప డుటకునుకారణము ఇవాలోక లాభములోన్లు 

సౌఖ్యములందును" జీవితమందునుగల ఆస, ల్రహాలోకలాభము స్థిర మైనదికాదు. 

| అదికొంచెమే చావుభీతిమే యుద్ధమాడకున్నను చావువచ్చి యేతీరును. ఎచ్చట 
| దాగినను పెద్ద పెద్దోటబురుజులలో దాగినను చావురాక తప్పదు. కానన ధర్మ 

యుద్ధము వోనీ 'యుధ్ధవీరువై. పరలోక సౌఖ్యములు పొందుట చాల శేస్టమెనది. 

-జేవ్రసియందు భయభ కు గలవారికి పరలోకముకం"కు ెష్టమెనది ఎద్దియును 
"లేదు, అట్రిభక్తు లుచేసీన కర్మ ఫలితము వారికి వూూర్చిగలభించును, అం'జేలాటి 

లోపముగాని అన్యాయము గాని జరుగదు, 78. వంచకులవిషయము చాలఅశ్చర్య 

కర మైనది, -అదిఒకతీరు న లేదు, యుస్ధమునందలి యత్నము సఫలమై విజయము 
గలిగినచో ఇది చేవునివలన గలిగినది. “సై గంబరులవారి యత్నమునకు వలా 

టి స బంధములేదు అనిపలుకుదురు, ఒక చేళ్ యుద్ధమందలి యత్నము వెడి అప 

జయమును నష్టమకు గలిగిన యొడల అది వే గంబరువారివలన గలిగినది, 
అని ని. దింతురు దానికి ఓ ప్రవక్తా ! లాభమును నష్టమును ఇచ్చుట -దేవునిచేతి 

లోనున్నది. "నేను చేయునదికళూడ "దేవుని "నెలవుతో చేయు చున్నాను, శావ్ఫన 
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నన్ను నిందించుట సరికాదు. అదిమి అవి వేకమును తెలుపుచున్నది. ఆనివారితో 

పలుకుము అని చెప ప్పెను. 

79. మూ అసాబకమి న్- పాసనతిన్-ఫమినల్రాహి-వ- మా-అసాబక- మిన్ 

సయ్యి- అతిన్-ఫమిన్ -నఫ్ సిక-వఆర్ స ల్నా క_లిన్నా సీ-ర సూలన్ -వకఖా- బిల్లాహి 

షహీ దా. 

79, నీకం గలుగు మేలు జేనునివలననె యున్నది. మతి నీకు గలుగు 

కీడు నీ యాత్మలవలననే యున్నది. మణియు మేము నిన్నుప్రజలకు (ప్రన_క్తగ? 
చేసీ పంపియుస్నామయు. మణీియు దీనికి "దేవుని సాకు మే వ్రాలును, 

వార్టి। 79. ఇందు మేలు కీడు గలుగుటకు వాస్తవమైన కారణము చెప్పం 

బడుచున్నది. నష్టము లాభము, మేలు కీడు కలిగించుట -దేవునిక క్తి కిలో నున్నది. 

మేలు చేవుని అను గహమయువలన మానవ్రలు పొందుదురు, కీడు నష్టములు తను 

తమ పొపకారసిముల సలితముగ పొందుదురు. కావున నష్టముగలి గినప్రడు వం 

చకులు హజల్ పైగంబరులవానిని నిందింపరాదు. నై గంబరులవారు మేలు 

క్రీడున్ఫజించుట లేదు. అది దేవునికిఆధీన మైనది. దానికికారణము మానవుల కర్ణ 
లు. చేనుండు వాజ్రత్ ముహమ్మదు వారిని ప్రబలకుంగాను (పవక గాంబేసి 

పంవీయున్నాండు. వారిపని మలి (పచారముచేయుట. "దేవుండు అంది కర్మల 

నుచూచుచు వారికిసాశ్షి గా నున్నాండు, వీదపకర్శలకుం దగిన ఫ లితమిచ్చును. 

80. మన్-యుతి-ఇర్ -రనూల-ఫఖద్ - అకౌ-అల్భాహ-న_మన్ -తవల్లా- 

ఇభునూా- "అర్ సల్మా క_అరె లై హిమ్ "హీబా. 81. వయయఖో యూన నెకాలతున్- - 

జా-బరపా-మిక-ఇన్దికాబయ్యత-తా మీ, ఫతుమ్-మిన్ హుమ్ వై రల్లజీ- తఖూలు- 

ఇదల్గాహు-య క్తుబు-మా యుబయ్యితూ న-వఆలురిజే -అన్-వుమ్- వ-తవక్క_ల్- 
జాట్ 

ఆలల్లాహి-వకఫా-బిల్లాహి-వకీలా, 

80. ఎవండు ప్రవ క్రకు విధేయుండగునో ఆతంకు దేవునికి విధేయుం 

ఇకాయను. మజియు తిరస్క-రించువారివై మేము నిన్న రతకునిగాం శేనీ 

ఇ5ంపలేదు. 81, మణియు వారు నీ విభేయులమెతిమి అని పలుకుదురు. ఆ 

వ దప నీయొద్దనుండి వెళ్ళిపోయినపుడు వారిలో కొందలు రాత్రులందు సీత్రో 

వలికీన దానికీ విరుద్ధముగా తమలో ఆము ఆలోచన చేయుదురు. వుణే వారు 

ఆలోచన చేయునది -దేవ్చంజే (వాసీయుంచుచున్నాయ, కావున వారినుండి 

శయుఖ్లములు (తిప్పుక్ "నుము, మజీయు దేవుని నాథారపడియుండుము, మల్ 

దము కార్యములు నెల వేర్చుటకు -దేళుంజే చాలును, 
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వ్యా! 80. పాత్ ముహమ్మాదువారిని దేవుండు తన (ప్రవ క్షగా౭ేసీ 

లోకములో పంచెను. (పజలు వారి బోధన విని వారికి విభధేయులుకాన లెను, 

వారికి విధేయులై నవారు 'దేవుని' విధేయులై నమ్తే, (ప్రవక్తను తిరస్కరించి 

అవిధేయులై నవారు దేవునికి అవిభేయులే. కావున వారిని శిక్రీ ంచుట "దేవుని 

పని, పవక పని మత పచారముచేయుట మాత్రమే. కాని (ప్రజలు పాపములు 

చేయకుండ వారినిఆటంకపటు చుటు (పవ కృపని కాదు. పాపవుణన్టిమలతీర్చునో 

టదేనుని పని. 81. వంచకులు హజత్ వై గంబరులవారి యొన్దకు వచ్చినపుడు 

మేము మోకు విభీయులము, మిమ్ము అనునరింతుము అని పలుకుదురు కాని 

అచ్చ టినుండి వెళ్ళిపోయి రాత్రులలో కొందలటు వులటుగుగా నారు తమలో 

తాము పీవ్యకకు కరోధముగా ఆలోచనలు చేయుదురు, వారి ఆలోచనలు 

"దేవ్రనికి తెలియును. అవి వాాయంబడును. వానికీం దగిన శిత "దేవుడొనంగును. 

వంచకులనుండి ముఖము (తిప్పుకొని వారి ఆలోచనలను లెక్కచేయక సర్వ 

కార్యములందు చేవునిడ నాధారపడి యుండుము. దెవుడు నర్వకారన్టిములు 

"నెజ వేర్పుజాలినవాండు అన్నినగంబరువారికీ చెప్పంబడినది, దాని ననుసరించి 

ముసల్మానులు సంపూర్షముగా పె గంబరులవాగికీ విధేయునై తమ కార్యము 

లలో "డేవునిని ఆధారపడియుండవలెను, 

82, అఫలా-యతదబ్బరూనల్ -ఖుర్ ఆన-వ లే కాన - మిన్ ఇన్ ది" గారి 

ల్లాహీ"ల-నజదూ ధీ హిఖ్-తిలాఫన్-5సీరా. 

82, వారు ఖురానును యోచింపరా ! మణీ అది దేనునినుండి గాక 

యితరులనుండివచ్చి యుండిన-వో అందు "చాల తారతమ్యుములుండియుం డును. 

వ్యా॥ 52. బ్రంతవలికు హాజిత్ ము వాన్ముదువారు దేవుని (పవక్త 

అనియు ప్రజలు వారిని ఆనుపరింపవళననియు బోధింపంబడి యె. వంచళులును 

అవిశ్వొనులును ఖురాన్నుగ. థము చేవునిది అని మేము ఎట్టు నిశ్చయింపం 

గలము అని సరెదేహీంపంగలిగిరి. ఆందుకు ఈ వాక్యమందు వారికీ నమాధాన 

మియ్య(బడినది, ఖు రాను "దేవుని (గంథముగాక ఇతరులది హైనచో అందుఅ నేక 

తారతమ్యము లును, విషయములలో పరస్పర వ్యతాన్టనములుండి (గంథము ఆది 

నుండి అంత్యమువలుకు జర తీరున ఉండదు, ఖురానె షరీఫులో యోచించి 

(గహీంచినవారికి అట్టి 'తొరతేమ్యములు కనబడవు. కావున బుద్దిగ లవారు 

ఖురాను (గంథములోని ధర్మములను విషయములను దాన్నిశ్రైలితీరును ఆద్భుత 

మైన ఆకర్షణశ క్రీగిజాచి అది దేవుని గ్రంథమని ఒప్పుకొని తీరుదురు, 

తికి, వఇజా-జాఅసహుమ్ -అము )మ్-మినల్ -అమ్ ని-అవిల్ "ఖఫాఫి- అజా 

డ్ బిహీ-వ లెరద్ధూహు-ఇలర్ -కసూలి-వ-ఇలా-ఉలిల్ - అ(మి-మిన్ “నమ్ - 
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ల- అలిమవాల్ -లజీన-యనస్ తమ్-బి తూనవూ-మిన్-హుమ్-వలౌలా. ఫజ్లుల్లా 
లాలన 

నా అనాలి అలి రా , అలి హి-ఆఅలైవమ-వరహ్మూతువూ-లల్ - తబఆ-తుముష్ మై తొన-ఇల్లాఖలీలా. 8%, 
ఫఖాతిల్-కీసబీ లిల్లాహి-వలాతుకల్ల ఫు-ఇల్లానఫ్నక-వహ[8ఏల్ - మూమినీన- 

అసల్లావు-అన్-యకుఫ్ ఫ-దాన లజీన-క ఫరూ-వల్లాహు-ఆ వద్దుచానన్ - వఅసద్దు 

తన్ కీలా. ర, మన్-యష్ ఫత్ష ఫా-అతన్-హసన తన్ యకల్-లసూ - నీ 

బుమ్ మిన్ హో-వమన్, యష్-ఫల్ష ఫా-లతన్ -సయ్యి-అతన్ -యకుల్ - లహూకి 

ఫ్ లుమ్ "మిన్ హోావ కానల్లావు- అలావల్లిమైఇమ్ముఖీ తౌ,86.వ ఇజా-హుయ్యన 

తుమ్-బితపాయ్యతిన్ -హయూ్య్యూ-బిఅవా-సన-మిన్ -హోజారుద్దూవో - ఇన్న 

ల్లాహ-కానఆలా-కల్లి మెల్లన్ -వానీవా. 87. అల్లావు-లా ఇలాపహా-ఇల్గాహువ- 

లయజ్ -మఅన్న వమ్ ఇలాయామిల్ -ఖియామతి-లా-రెబ-ఫీపా-వమన్- అస్- 
దఖు-మినల్లాహి-హాదీసా. 

ర3. మతయు వారి యొద్దకు ₹ొంతివా ర్త గానీ భయవా ర గాని వచ్చి 
నచో వారు దానిని చాటుదురు. మజీయు వాదు ౨ వార్తను (పవ కకును 
తమ అధిశారులకునుఆంద జేసీ యుండినచో వారిలో దానిగూర్చి విచారింపం 
గలవారు తెలిసికొందురు. మి మ్నూవె దేవుని యను గహాముమును ఆతని కృప 
యును లేకుండిన చో కొండలు తప్ప మిగిలినవారు చగైతానును అనుసరించి 
యుందురు. 84. కావున నీవ "దేవ్రునిమార్లమందు యుద్ధము సలువుము. నీవై నీ 
యాత్ళది వూ[లేము భాధ్యతగలదు. మఆీ ముసల్మానులను (యుద్ధమునకు) 
(చేరేవింపుము. శీఘముగానే "దేవుండు అవిశ్వానుఐ యుద్ధము ఆవీవేయును, 
మజీ "దేవ్రృండు యుద్ధములోను చాల కఠినుండు, మణి శిక్లించుటలోను బాల 
కఠినుండు. రిల, ఎవండు మంచి సిఫారసు చేయునో అందు వానికి నొక్ర భాగము 
లభించును. మథెవండు చెడ్డ సీఫారసుచేయనో అందు వానికి నొక భాగము 
లభించును. మణీ దేవుడు సర్వమువై శ కి గలవాండు. 86. మటియు ఎవ్మరెన 
మిమ్ము దీవించినచో, మారును, దానికంకు మేలుగా వీవింపుండు. లేక అడే 
దీవన తిరిగి పలుకుండు. నిశ్చయము గాజేవుండుప్రతివిషయము గమనించువాండు, 
87. అల్లాః తప్ప వేలు దేవుండు లేండు. నిశ్చయముగా ఆతండు మిమ్ము పున 
రుళ్రాన దినమునందు సమా వేశపణిచును, అందు వీలాటిసం జేపాము-లేదు. మట్రి 
"దేవుని వాక్కుకంయె "నెవరి వాక్యము సత్యమైనది గలదు ! 
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వ్యా! రికి, వంచకులును, వి-ేకము లేని కొందటు మునల్మాానులును 

వైన నొక శాంతివార్త (అనగా శతు)వులతో నంధికూర్చు విషయమును 
ముసల్మానులకు విజయము గలిగిన వా ర ర్ర) గాని లేక భయవార. (అనగా ముస 
లానులకు అపజయము శత్రువులు ముసల్మానుల వై దాడివెడలినవార్త) గాని 

వినినతోడ నే చానివిషయము వివారింపక నే దానిని వాటింతురు, కొన్ని సమ 

యములలో దానివలన ఉపష్మదవములుసంభవించి నష్టముగలుగు నుండెను, కావున 
అట్లు వివాదింపక వదంతులను చాటింపరాదు. అట్టి వార్తలు హజత్ వెగం 

_ బరువారికిని అధికారులుగనున్న ముసల్మానులకును "దెలుపవలెను, వారుదాని 

వాస్తవము విచారించి నిజమైన విషయము దెలినికొని ప్రజలకుందెలుపుదురు. 
వదంతులవలన అనేక సాంఘిక కలపాములు పుట్టును. కావున ఎవరికి తోంచి 

నట్లు వారు వార్తలను చాటింప రాదు, “జీవుడు తన అనుగ వాము వలన మున 

ల్మానులకు సన్మార్ణమచూపుచు రశ్షించుచున్నాండు, లేనిచో కొందటు బుద్ది 
మంతులు తప్పు మిగిలిన సామాన్యమైన జనులు తప్ప త వంబోయి సె చుతాను 

కుటలకు లోనై యుందురు. 84. వంచకులును, స్థరవిశ్వానములేని ముసల్మాను 

లును శత్రువులకు భాయపడి యుద్ధమునకు సిద్దముశాని చో నీవు మాత్రము 
"దేవునిడు నాధారపడి యుద్ధము సలుప్పుము. నీయాత్మనుూర్చి నీకు చాధ్యత 
గలదు, ఇతరులు రానిచో ఆ నింద నీవైలేదుు అయిన ముస సల్మానులను యుద్ధ 
మునకు (ేరేపింవుము. "జేీవుండు అపి శ్వానుల బలమును తీ ణింపంచేసి వారీ 
యుద్ధమును 1ఆవీ వేయును అని వె గంబరులవారికి దేవుని సెలవ య్యొుసు, 

ఒవాందు యుద్ధము వీదప అబూసు ఫ్యాను యుద్ధమునకు ముసల్మానులు రావల 

సీనదిఆసి పలకను. దానికి హ(జత్ “వ గంబరులవారు ఒప్పుకొని మరునటి 
సంవత్సరము -ె గంబరులవారు చేను చెలవుచాప ప్వున బయలు బేజిరి, వారివెంట 
నెబ్బదిమంది శిష్యులుండిరి. "కాని అబూనుఫ్యానుఖీ తి ల్లి యు ద్ఞమానకురా'లేదు, 
ట్లు జేవుయలఅవిళ్వొసుల యుద్ధమును ఆవి వేసెను. అవిశ్వెసులకు భయపడి 
యుద్ధము చవేయయాలని వారు ఎట్లు బేవుని శిక్షను, ఆతని యుద్ధమును 
నహీనిపంగరరు | రిల. ఎవరినైన "మంచి సీఫారసుచేసీ యుకరికీ “మేలు 

. శలిగంచినచో ఆ పుణ్యమందు భాగము లభించును, అటులే చెడ్డ సీఫా 
రసుచేసీనచో పాప భాగము లభించును. కావున మంచి సిఫారసు చేయ 

వలెను ఇందు ధర్జయుద్ధమన_కై 3 పేరేవించుట చేరినది, "దేవుండు సర్వశ క్రుండు 
కర్మలకు. దగ్నినట్లు పోస వుణ్యము బానంగుట ఆతనికి నులభమ్రైన పని, 
86, ఈ వాక్యములో ముసల్మానులు కలిసినపుడు ఒకరనొకరు దీవించు విష 
యము చెప్పబడినది. ఎపురైన సలాము మొదలగు దీవనలు చేసిన చో 
వినువారు దానికీ బదులు చెప్పవలెను. ఆ పదముల నే తిరిగి చెప్పవ జను. 
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లేక దాసికం'కు నెక్కు.వ మంచి పదములు పలుకవలెను. ఆస్ నలాము అజ 
కుమ్ అని చెవ్పీనచో తిరిగి వ అరైకుముస్ సలామ్ ఆనియు లేక అస్నలాము 
ఆలెకుమ్ వ రహ్మతుల్లాపి అని చెప్పవలెను, ఇదియును "దేవుని నన్ని ధాన 
మున మంచి సీఫారను చేయు చానిలో చేరినది, నలామునట అర్థము “దేవుండు 
మిమ్ము సంరశ్షించుగాత అని, "దేవునియొద్ధ అన్ని కర్ణుల లెక్కయున్న ది, చాని 
ననుసరించి ఫలిత మిచ్చును. 57. ఆందణు మానవులను "దేవుండు పునర్వుకాన దినమున ఒకచోట చేర్చి వారి కర్మల తీర్పుచేయను. ఆందు వలాటి సీంజీ హాము లేదు. దేవుని వాక్కు. సత్యమైనది, కావున వై 6 జెప్పంబడిన ధర్మము 
లను చాగుగ ఆచరింపవలెను, అందు చేలాటి సోమరితనము వహింప రాదు. 

88. ఫమాలకుమ్-ఫిల్ -మునాఫీఖీనా ఫిఅశతై సి వల్లాను-ఆల్ కనవాు మ్ - 
శువా-కసబూ-అతురీదూన-ఆన్-తస్టూ-మన్ -అజిల్ -లలావ్ను-నమకా-యుడ్- 
లిలిల్లాహు-ఫలన్ తజిద-లవూసబీలా .89, వద్దూ-లాతక్-ఫ్రోరూన.కమా- క్యరూ- 
సతకూనూ న-సవాఅన్-ఫలాతత్ -తఖిజూ-మిన్-హుమ్-ఖాలియాల-పహత్రా. యు 
వో జిరూ-ఫీసబీలి ల్లాహిఫ ల్లన్ -తవల్ -అౌఫఘివావ మ్ -వఖ-తు లూ సహుమ్- 

మోసు-వజల్-తుమూపుమ్-నలాతత్ తఖిజూ మిన్ -హుమ్-వలియ్యన్-వలా నప్పే 
mer వాలా ల్ 

రా ,90.9క్-ల లజీన-యసిలూన-ఇలా-ఖామిమ్-బై నకువ్-నదై నహుమ్ పాపా 

ఖున్ "జ జాఊకుమ్-హానసీరల్ -నుదూరుసూకొ_ఆన్ యుఖాతి. లు-కుము-కొ.యు 
“ nk మూ తీలు--ఫొమవామ్ -వలౌ- షా ఆల్లాహు-లనల్లతవుమ్ -అైై రుమ్ ఫలఖాత 

ఇటీ రా 
అలాటి 

ల కట్ -ఫ-ఇ-నిలతజలూట "ఫలము -యుఖారలిలూకుమ్ -వ-ఆల్ -షొ-ద్రిళ కము త 
CQ 

స -సలమ-ఫమా "జఅల ల్లాహు-లకుమ్-అ,లహీమ్-సబీలా, 

88. ఓ ముసల్మానులారా ! మోేమైనది, మిరు వంచకుల విషయమున 
"లెండుసంఘములుగా చీలిపోయినారు. మతి యుగేన్రండు వారు చేని నకర్ణలవలన 
ఐారిని మరలించెను. వమిమారు “దేవుండు ఎవరిని సన్మార్షయనుండి తవ్పించెనో 
వారిని సన్మార్ణమనకుం దెచ్చుటకు కోరుచున్నా రా! మట్రియు దేవుండు ఎవరిని 
5 నార్హగ్ష్మము నుండితేప్పించెనో వారికేంగానునీవ్రవ మార్షమును పాందంజాలవు.890. 
వాదు అవి శ్వొానునై నట్లు మారును అవిశ్యానులై వారికి సమానులలరు వోవళెనని 
వారుకోరుచున్నారు. కావున వారుతమ గృపాములను ఏిడిచిదేవునిమార్హమందు 
ఎయిలుదేణి రానంతవజణకు వారిలో చెవ్యరితో నై నను సఖ్యము చేనీఫొ నక్రుండ్తు, 
37 
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ఆవిదపచారు తిరస్కరించినచో వారిని సట్టుకొనుయా, మజీవారు మి కృచ్చటు 

దొరకుదురో అచ్చట నేవారిని వధింవుండు మఆేవారిలో "నెవ్యని నైనను న్నే హిం 

తునిగా గాని సపోయునిగాగాని చేసీకొనకుండు, 90, కాని మిరు ఎవరితో 

ఒడంబడిక “వేసికొనియున్నారో వారితోకలినీకొన్న వారినిగాని లేక ఎవరు 
మూతోగాసి వొకులము వాితోగాని యుద్ధము చేయుటకు వారిపహృదయములూ 

సంకటపడుచు మో యొద్దకువచ్చిన వారిని మోారుపట్టకుందు, మలియు చంహ 

కుడు. మజియు బేవుండు కోరినచో మోకంకు వారిెకెక్కు_వ బలమిచ్చియు౧ 

డును, అపుశు వారుమోతో యుద్ధము చేని యుందురు, కావున వారుమిమువిడిచి 

గోయి మాతో యుద్ధము చేయక గూాతో నంధిచేసికొన్న చో (మీరు డో 

రోధించుటకు) "దేవుడు వారినిగూర్చిమికు [తోవయియ్య లేదు. 

వ్యా! వీరి. వంచకులు తవు హృదయమా లలో ఆవిళా(సముంచదుకొొని ముక 

ల్హానుల శత్రువులకు తోడుపడుచు క్మటలు నలుపు చుండిరి. అట్టి వంచకులు 

విషయము ముసల్తానులలో అభిపాయ భేదము గలిగి వంచకులను వద 

లివెట వలెను, వాడితో కలినిమెలసీ యుండరాదు. అని కొందటు వడ 

చకుసీతో కలిసీయుండి వారిని బోధించి సన్మార్షమునకు నురల్ప వలెనని 
కొందును పలుక సాగిరి, దాని. గూర్చి "దేవుండు మాసల్యానులకు వంచకులు 

వాస్తవ విషయము దెలుపుచు మునల్మానులు వంచకులంగూర్చ అభిప్రాయ భేజణ 

ములు పడక ఒేేఅఖిపాయముగలిగి వారిని వదలిపెట్టవలెను. వారి కర్మలఫలు 

తము వారికి సన్మార్గము లభింప లేదు. వి శ్వానమచూవియు. వంచనవలనతిరి గా 

అవిశ్వౌసమునవ మరలిరి. ఇట్టివారిని ఓముసల్నానులారా ! మారు సన్తార్గమునకావ 

డెచ్చుట ఆసంభవము మానవులను సన్మా ర్షమునకు తెచ్చుటయును సన్నాగ్రనూణ 

నుండి తప్పించుటయును చేవునిచేతిలోనున్న ది. కావున ఆచింతమోకుండకూడ దు, 

89, వంచకులు తాము అవిళాఏసులు గానున్న దిగాక మిమ్ము కాడ అవిశా సుల 

గా చేయవలెనని కోరు చున్నారు. అట్టివంచకులతో, వారుతేమ గృహాములను 

వదలి స్థిరమైన విశ్వాసము వహించి మీయొద్దకు రానంతవణకు నారితో సఖ్ఞ్ర 

ముచేసీకొనకుండు. వారికితోడు పడకుండు, అట్టు వారు కుటలువదలక విశ్వసిం 

పవన్న చో మోచేతికి చిక్కి నపుడు వారినిపట్రి ఖదీలుగాచేసికొను(డు. మణి 

యు పోరాడునట్టివారిని వధింవుడు. 00, కాని మాతో సంధిచేవీకొని ఒడంబడిక 

గావించుకొని యున్న వారితో ఆవంచకులు కలినీఫొని వారితో సంబంధవపిన 

గలిగించు చా వారును నంధిలోచేరిన వారగుదురు కావున వారిని పట్టకం 

డు, వధింపకుండు. అటులే వారుమాతో యుద్ధము చేయలేక మలీ య మి+పయ 

ము చేరి తమకలమువారితో యుద్ధము చేయక "వేటు గానుండనోరి మితోస డు 

వేసికొని దానిషరతులను పూరీ “చేయునట్టి వారినికాడ పట్టకుండు వదధింపరు ఊక 
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దేవుని అన్నుగవామవలన వ్రారుమోకు భయపడి యాద్గమునే లేక సంధికివచ్చి 
నారు. కావున వారిని పట్టుటయు చంపుటయు మాకు “న్యాయముకాదు, "దేవు. 
డు కోరిన చో వారికి ఇ కై ర్యమునొసంగి మిల్ ్ యయుస్ధముచే యునట్లు వారిని చే 
యును, కావున (ప్రతిసమయములో న్యాయమును పొటింపు(డు. 

91. న-తజిదూన-ఆఖ రీన్యయు రీదూన-అన్- యూమనూ కమ్. వయామ 

నూ-ఖామహంమ్సల మా-రుద్దూ-ఇలల్ -ఫిల్ -న తి-ఉర్ కిసూ-ఫీస+ "వ ఇల్-లమ్' 

యల్ళ్తజలూ-కమ్-వ-యుల్- ఖరాద్త.లె-శుముస్ -"సలమావయకుఫ్ ఫూ-వది- య 
oD) 

హుమ్-ఫఖు జూప హుకు-వభ్ తులూవ "మ్. -సైను-సభఖిఫ్ తుమూ-హుమ్ _ వటి 
ery =] 

లా ద్రిక- జతల్నా-లకుమ్-ఆ అల హీమ్-నుల్ " తానమ్-ములీ నా. 
1, మి-నుండియు 4 తమ కులమువారినుండి యు రక్నణపొందంగోరు నట్టి 

యితర వంచకజను లసు మోరుదూ వెవరు, సమయముదొరుకనన్తు జెల్ల ఉప ద్రవనూ. 

లు వారు వేయుదురు. కావున నారు మిమ్ము వదలక మితో సంధిచేసికొనక 
తమ వేతులను (యుస్ధము నుండి) ఆపుకొనకయూన్న చో వారిని పట్టుకొనుండు. 

నుణీయు వారు మోెకేచ్చట వొరకుదురో అచ్చట నారిని చంపుండు. మనుజ యు 
నారినిగూర్చి మారు స్పక్షమైన సన్న దు నిచ్చియుస్నాము. 

వ 91. అనదు ౫ తాను అను కుటుంబములవారు మదీనాపురమునకు 

వచ్చి ముసల్మానులయొద్ద రక్షణ (అభయము) పొందుటకు ఇస్తామ్లో చేరి 

యుడంబడిక “్నీకొని తమ జా తివారి యొద్దకుపోయినపుడు ముసల్మానులల్ో 

యుద్ధము చేయము అని వారితో కలినీకొనుచు ముసల్మానులయొడ్దను తమ 

కులమువారియొద్దను రత్నణ (అభయము) పొంద౭గోరుదురు, వారు తమ కరా 

రుపై నుండక సమయము దొరకనిచో తమ కులమువారు ఒలవంతు లెనచో 
తమ ఒడంబడికకు వ్యతిరేకయమగ తవు జనుల పక్షుమునశేరి ముసనలా్యానులత" 

యుద్ధము మొదలగు ఉపద)వములు చేయుచుండిరి, అట్రి (ద్రోహులను వదలి 

చెట్ట[ూడదు. వారు తేమ యొడంబడిక ప్రిశారము ముసల్భానులతో యుద్ధ 

మాడుటను వదలి వెట్టి నంధిచేసికొ నక యుద్ధము పసినచో వారు వూర్వవప 
చేసిన సంధి షరతులు తెగిపోవును. వారట్లు " దోవాముచేసినందున ముసల్మా 
నులు వారితో యుద్దము 3 వేయుటకు సనదు సరియెన కారణము (ప్రమాణమ్ము 

లభించును. అఫుడు వారిని పట్టి జ్రోదుసుయవచ్చును. యద్ధముభోనటికవచ్చును. 
యంలో 

99, నమా కాన-లిమూమినిన్ -అన్- యఖ తుల మూమినన్ -బ్రల్లా ఖత అగి 
వనాల 

క-మన్ఖ తలామూమినన్ ఖతఅన్- ఫతప్రారు-రఖబతిమ-మూమినరిన్-వదియత 
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ర అాల్ 

మూముసల్లమతున్-ఇలా "అ టొ లిహీ-ఇల్లా"అన్-యస్ సద్దఖూ-దపన్ కాన-మిన్- 

నామిన్ “అదువి ఏల్ “లకుమ్' -వపువ-మూమినున్- ఫతే హీ రు-రఖబతిన్-మూమిన 

తిన్-వఇన్-కాన-మిన్ ఫామిమ్- _చెనమమ్-వ బై నహుమ్ మోసాఖున్ -ఫాదియ
తుమ్" 

ముసల్లముతున్-ఇలా-అ వొలిహీ-వతహీ ర ఈఖబతిమ-మూమినతిన్-; ఫమల్ 
వ 

లమ్-యజిద్ -ఫసీయాము-ష వొ-రనిముత-కాబిఐిని-తె"-బతేమ్'
 -మినల్లాపిా వ డ్రా 

నల్లావు-ఆలీమన్ _హాకీమా, 93. వమన్-యఖ్ తుల్ -మరా మినమ్-ముతఅమ్మి 

దన్-ఫదీడా ఉహూ"జహన్న ము-ఖాలిదన్_ఫీహో-వగబిబల్లావు-అలై హి-వ-లఅన- 

హుూ-వ-అ అద్దాల పహూూ-అజాబిన్ -ఆజీమా. 

92, మజి పొరపాటుతోతప్ప ఒక ముసల్గొానుండు మణియొక ముసల్మానుని 

చంపు, మజువయోన పొరపాటుతో ముసల్మానుని చంవినచో ఆతండు ఒక 

"మసల్మానుబానినను 'స్వేచ్భాపరునిగా (ఆజాద్) చేయవలెను, మటీ వాత్యకు 

పరిపశీరధనము వధింపంబడి నవాని యింటివారికి నొసంగవలెను. కాని వారు 

తమించి వేసిన చో (అక్కలు లేదు). మలి వధింపంబడినవాంయ ము సల్తానుండె 

మా శత్రువుల చేరినవాండైన-చో ఒక ముసల్మాను కానిసను "స్వేచ్చాపరు 

నిగా చేయవలెను. మజియు వధింపంబడినవాండు మిరు ఒడంబడిక గావించు 

కొనియన్న జనులకు చేరినవాండైన వో హత్యకు పరిహోరధనము ఆతనియింటి 

వారి కీచ్చి చేయవలెను, మణీయు ఒక ముసల్మాను బానిసను స్వేబ్బాపరు 

నిగా వేయవలెను, మజియు శ క్రిలేనివాండు వరుసగ రెండు నెలలు ఉపవాస 

ముండవలెను, ఇది 'బేవ్రుంయు శ్తమించుటకుంగాను విధించెను, మతి యుదేవు(డు 

సర్వజ్ఞుండును వి వేచనాపరుండును, 93, మలీ యు నెవడు కావలెనని యుచ్దే 
శించి మసల్మాానుని చంవునో వానికి శిక్ష నరకము. అందు వాయ చిరకాల 

ముండును, మణియు వానివై "దేవుని కోపమును శౌపమును గలుగును, వానికీ( 

గాను ఘోరబాధ సీద్ధమై యున్నది, 

వ్య్య॥ 92. ఈ వాక్యములో హత్యనుగూర్చిన ధర్మములు గలవ్ర, 1 

వలెనని మసల్మానుని చంపుట ఘోరపాతకము, పొరపాటులో చంవినదాని॥ 

పరిహోరముగలదు. పొరపొటుతలో చంఫుటత ఉదాహరణములు, వేటాడునవుడు 

దూరములో జంతువు ఆని కొట్టనపుడు అచ్చట మునల్మానునకు తగులుట, 

"లేక బాణము తుపాకి తప్పిపోయి తగులుట,  యుదసమయములో ఎవర్వడైన 

మునలానుండు శాఫర్లలో కలిసియున్నపుడు ఆతడు ముసల్మానుండుఆ ని తెలి 
యక్ష చంవుట, అట్లు పొరపాటులో వధించిన వానిని "జీవుడు తమింపనలె 
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నన్న శక్తియున్న చో ఒక ముసల్మాను బానిసను "నే వచ్చాపరునిగా (ఆజాద్) 
చేయవలెను. శక్తిలేని చో వరునగ రెండు నెలలు పూర్తిగ ఉపవాసములుండ 
వలెను. ఇది "దేవుని వాక్కు_, ఎవరును శ్షమింపశేరు. చంప(బడినవాని ఇంటి 
వారికీ అనగా ఆతని వారసులకు హాత్యకు బదులుగ దాదాపు రెండువేల వడు 
వందల నలుబది రూపాయలు మూండు సంవత్సరములలో'పల కీన్తువారిగ ఇయ్య 
వలెను, దీనినే దియత్ (ఖూన్బహో) అనుదురు. ఆ ధనమును తీసికొనకవార 
సులు క్షమించిన క్షమింపవచ్చును,  చంపంబడినవాని వారసులు ముసల్మాను 
లుగా గాని లేక కాఫష్టగా గాని యుండి వారి మధ్యను ముసలాానులమధ్య 
ను నంధివలన సఖ్యమున్న-వో వాని వారసులకు పరిహారధనము ఇయ్యవలెను. 
చంపంబడినవాని వారసులు శాఫర్లు గానుండి వారికిని మసల్మానులకునుసఖ్యము 
లేక విరోధమున్న-చో వాని వారసులకు పరిహారధనము ఇయ్యనక్క-_ అ లేదు, 
బానిసను వదలుట లేక ఉపవాసములుండుట చు మూండు విధములలోను తప్పని 
విధి, దీనివలన జీవుడు వాని పాపమును తమించి మన్నించును, 98, ఈవాక్య 
ములో కావలెనని ఉద్దేశించి ముసల్మానుని చంవినవాని గూర్చి చెప్పయిడినది. 
అట్టివానికి ఇవాలోకమయులోను శిక్షగలదు. పరలోకములోను ఫఘో రనరకభాధ 
గలదు, ఇపామునందు, హత్య ధర్మము ననుసరించి వాండు అధికారిచే వధింపం 
బడును. "దేవుని కోపమునకును శౌసమునకును శిక్షకును పాతు9(డగును. అట్టి 
వాదిగతి యేమగునో చదువరులే యూహింపవలెను, కానన మన ల్మానులు 
అట్ల హత్యలు గావింపరాదు. 

94, యాఅయ్యువాల్లజీన ఆమ నూ-బ్ల బా. జరభాతుమ్వీ సబీలిల్లాహి-ఫతబ 

య్య నూ-వలా తఖూ లూ-లిమన్ -అల్ ఖా-ఇవై కుముస్-సలా మాలస్త-భరా మిన 

న్ తబ్, -త-గూనాతరబల్ "నాయాతిద్' -దున్యా-ఫత్తనల్లాహిమ గానిమ-క సీరతున్ _ 

కజాలికాకున్తు మ-మిన్. -ఖబ్లునామన్న ల్లావు-అవై రుమ్ -ఫతబయ్యనూ- ఇ న్నల్లా 

వా.కానాబిమా-తఅమ్లూన-ఖబీ రా. 
94. ఓవిశ్వానులా రా! మీరు "దేవుని మాగ్షమందు (య ద్ధమునకు) (ప 

యాణము చేయనపవుడు బాగుగ విచారించఛ్రయ, మటీ మాకు నలోమువేనిన షా 
నిని వీవు మునల్మాను6డవు కావు ఆని చెప్పకు(డు, ఇహలోక ీవితూలము 
లను మారు కోరుచున్నా రా! "దేవునియొస్ట ఆనేక ఫలితము(గనీమతు)లున్న వి. 
దీనికి పూర్వము మిరును ఇటులేయుంటిరి. ఆ వీదప "దేవుండు మిమ్ము. అను 
గ్రహించెను, కావున విచారింపుండు. నిశ్చయముగ దేవునికి మారు చేయున 
తెలియును, 



_ 294 ఖురానెషరీవ్ [కాండము ల్ 

వొన్టి! 94. హజల్ నె గంబరులవారు శత్రువులతో యుద్ధముచేయు 

టకై ముసల్మానుల సెనస్ట్రయను పంపిరి. ఆశతు)వులలో ఒక్క-ండు ముసల్మా 

నుండుం ణెను, ఆతండుతన సాత్తును పళువులను "వేటుగాంబేనికొని నిలొచియండి 

ముసలార్జసుల హైన్యమునుదూచి కలిమాచదివి సలామాుచే నెను. మసలానులు 
అతనిని కపటిగా నెంచి (పాణ ధనముల రక్షణకుంగాను నటించుచున్నాండని 

భావించి వాస్తవము విచారింపకనే వానిని వధించి వానిసోత్తును విజయధన 

ముగ తీనీకొనిరి, దీనిగూర్చి "జేన్నండు ఈ వాక్యములో ముసల్మానులకు బుద్ది 
చెప్పెను, ముందు విచారింపవలెను. సలాముచేనీ కలిమా చదివిన వానిని ము 

సల్మానునిగ భావింపవ లెను. హృదయములోని అవిశ్వాసము ఎవరికింతెలియదు, 

కావున ఆ బాధ్యత మాకులేదు. దానిగూర్చి "భేవ్రండు చూచుకొనును, దీనికి 
ముందు మారుకూడ బస్తాములోనేరినవుడు కలిమా (లాఇలాపాళల్  లల్లా 
వము హమ్ముదుర్ -రసూలుల్లాహి) పలికియే మా [పపాణధనములను శాపాడు 

కొంటిరి, కావున ముసల్మాను లెవరు, అవిశ్వౌసులెవరు అని విచారింపకయే 

ఇహలోక తుచ్చములగు కొల్టన"త్తునకుంగాను చంపకండు. "బెన్చని య్య 
. గొప్ప ఫలితము లున్నవి, అతండు మూక చాల నొనంగును, మారుచవేయునన 
సర్వము 'దేవునికీంతెలియును. కావున జ్మాగత్తగనుం డుందు. 

అర టీ అ త ౫ 

95, లాయస్త-విల్ -ఖాఇ దూనమినల్ -మూమినీన హ్రైరుజలిజ్.. జరరి 
వఠ్-ముజాహిదూన-ఫీసబీ లిల్లాహిబిఅమా్వలిహిమ్-వఆన్ -వ్రునీపామ్.-ఫున్ జలల్లా 

య _ ళా 
అలాన్ టి 

వక్ -ముజాహిదీన- బిఅమాషలిహిమ్-వఅన్ ఫు సీహిమ్-అలల్ -ఖాాబ్లదిన- దరజ 
తన్-నకు ల్లన్ -వఆదల్లావాుల్ -హుస్నా -వ-ఫ-జీ జలల్లావుల్ ముజాహిదీన-అలర్ 

ఖాఇదీన-అజ)న్ "అజీమా. 96, దరజాతిమ్
.మిన్హు-వవుగ్ ఫిరతన్ "వరహ్మూతన్ 

వకానల్లావు-గఫ్లూరర్ -రపీ- మౌ. 

95, వలాటి లోపములు తేక యింటకూర్వుండు ముసల్మానులున్కు తమ 
ధనమును పొణమును వినియోగించి "దేవుని మార్షమందు ధర్మ యు దము 
సలుపు యసల్యానులును సరిసమానులుకారు. ఇంటకూర్చుండి యుండు వారి 
కంకు ఎవరు తము ధనమును (వాణమును వినియోగించి ధర్మయ్య నయ సలుపు 

దురో వారికి "బేశ్రయ ఇంటకూర్చుండియండువారి కంశు గొప్ప పదవి నొనం 
గియున్నాండు. మజియు ఆతండు అందజకును మంచి వాగ్జానముచేసీ యున్నా 
డు. వతి ఇంట కార్పుండియుం డువారికంకె థర్శయుక్వ ము నలుసువారి పుణ్య 

ఫలితము "దేవుండు పాచ్చుగాంజేనీయున్నాండు, 06, తతని యొద్దనుండి వారికి 
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గొప్ప పదవ్రులును, తమాపణయునుు కృప యునుగలుగును. మలకియు "దేవు 
డు త్షమించువాండును దయాళున్రను, 

వ్యా! 95, అందు ధర్మ యు ద్ధము (జహోదు) నక ముసల్మానులకు పో9త్సా 

హాము గలదు. మునువటి వాక్య యలలో పారపాటుగ ముసల్మానులను వధిం 

చుటనుగూర్చి మందలింపుం'డౌొను, అందుకు ముసల్మానులు ధర్మ యుష్బము మాసు 

కొనుదురేమో అను సంశేయముగలి గను. ఎందుకన యుద్దములో అట్టి పొర 

పాట్లు సంభవించును, దానికీంగాను చెవుడు ధర్ముయుద్ధమన ష్ ముసల్మాను 

లను ప్రోత్సాహపణ చుచు పొారవాట్లను క్రమించువాంి నని దు ప్పెను, (గుడ్డి, 

కుంటి మొదలగు అంగహీనులును, 'యుద్ధముచేయలేని రోగులును తప్ప ఇ్లతెర 

ముసల్నానులు సమయము పడీనపుడె డొల్ల యుద్ధము సలుపవతెను, అందుకొంద 

యు యుద్ధమునకు పోని యడల యద్ధపీ రులకు సెభించిన వుణన్టిఫలితములు పర 

లోక రోజ్యపదవులు, ఎట్టి లోపము (తంటితనము (గుడ్డితనము) లేక యింట. 

గరార్చుండు వారికీ లభింపను. (వొణములు, ధనములు దేవుని నూర్లమందు విని 

యోగించు యుద్దనిరులును ఇంటకూర్చుండియుండువారును సరిసమానులు 

కారు, యుద్ధపీరు కు గొప్ప పదవులు గలవు, కొందలు ముసల్మానులు యుద్ద 

ము కొందు చేయని చో అది బాధ్యత తీరును. అందణును వదిలినచో సర్వు 

లును పొవులగుదురు. శావ్రన ముసల్మానులు తవు ధర్మస్వాతేంత్యములనుశా 

పాడుటకు పో రాడుచుండవలెను, 

97. ఇన్నల్లజీన-తవఫ్-ఫాహు ముల్ "నులాఇకలిం జాలిమో-అన్ -ఫుసి- హూమ్ 

ఖిలూాఖ మాకున్గుమ్-ఖాలూ-కు న్నా-ముస్ _ తక్ -ఆఫ్టీన "ఫిల్-అర్ బీ-ఖాలూ 

ఆలమ్ తీన్ -ఆర్ జుల్లాహి-వాసిఅతన్ -ప'తువో-జిరూ- ఫీ హో-ఫ-ఉ లాల్తక-నావా 

హుమ-జవాన్నము-వసాఅత్ .మసీరా. 96, ల్రిల్-లల్-ముస్ తేజ్ - అధీన-మినర్-రి 

జూలి-వన్"నిసాఇ-వల్ -విల్దాని-లా-యయన్ - తతీ ఊన-పీ-లతన్ వలాాయమొత 
జార! అిడా ల! 

దూన-సబీలా, 99. ఫెఉలా ఇక-అసల్లాను-అన్-యల-ఫు-వ-అన్ హుమ్ -నకాన 

లాహు-అఫువ్వన్ గవ్హూరా. 100. వమన్ -యుపోజిర్'-ఫీ సబీ లిల్లాహి-యజిద్ 

ఫిల్ ఆర్ చ-యురారమిన్-కనీరళావసలతకా-వ-మకా-యథఖ్రుజ్ - మిల్ “బై తిహా- 

ముహాజిరన్ -ఇలల్లాపి-వర సూలిహీ -సుమ్మ -యద్-రిక్వాల్ -మౌతు-ఘుద్ "న 

ఖఅ-అ| జాను అలల్లాహా-వకా నల్లావాు- హారర్” రహీమా, 

97. ఎవరు తేమ యాత్శలకు అన్యాయము చేసి కొనిరో వారి (ప్రాణ 
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ములను చేవదూతలు తీయు నపుడు మా 'రేస్థితిలోనుంటిరి అని వారి నడుగంగా 

వారు మేము బలహీనుఖముగా "బేశములోనుంటిమి ఆని పలుకుదురు, అపుడు 

“దేవదూతలు, చేవునిభూమి విశాలమైనది గా "లేకుండెనా! మారు మాజన్మ దేశ 

మును వదలి ఆందుపోయియుండవలనినడి గదా అని పలుకుదురు, కావున అట్ల 

వారి నివాసము. 98, వలాటి యత్నచేయంజాలకృ ఏలాటి -దారియును వొందం 

జాలక నిజముగ బలహీనులుగనున్న పురుషులను, (ప్రీలను బిడ్డలను. 99. చేను 

శు సమీపములో నే క్షమించును. మీ యు చేన్రండు క్షమిం చువాండును, అను 

(గ్రహించువాండును, 100. మళశియు 'నెవండు చేవునినూర్లమందు తన జన్మ 

భూమినివడలి పోవునో ఆతడు భూమిలో చాల స్థలమూను సంపఠె సృకర్యము 

లును పొందును. మేజనండు తన యింటినివదలి "జీవుని యొక్కయు ఆతని (ప్ర 

సక్షయొక్క-యు సన్నిధికి పోవలెనని బయలుబేంకిన విదప ఆతనికి చావువచ్చు 

నో ఆతని పుణ్యఫలితము. బేవుని యొద్ద స్థరనాయిను. దేవుండు క్షమించు 

వాగును దయాళువును. 

వ్యా! ' 97. ముసల్మానులు అవిశ్వాసుల రాజ్యములోనుండి తమ నుత 

ధర్మములను నిరాటంకముగా చేయలేనప్పుడు బలముగలిగినవో ముసల్మాానులు 

ధర్భయుద్ధమ్ము (జిహాద్ చేసి స్వాతం త్యుముపొంది మత ధర్మములను ఆచరింప 

వలెను, రిట్లుయద్ధముచేయ లేనవుడు పొవశక్రిగలవారు ముసల్యానుల రాజ్య 

మునకు తమ బనగిభూమిని వదలిపోవలెను, "శంచోపాపులగుదురు. వొ స్తవము 

గ బలహీనులై తమ జన్మభూమిని వదలలేని మసల్యానుల పాపము దేవుండు 

శ్రమించును ఆని ఈ వాక్యములలో చెప్పయడినది, 100, ఈ వాక్యములో "దేవుని 

కొలణకు తమ జన్మభూమిని వదలిపోవుటకు పో)త్సాహము గలదు, జన్మ భూ 

మిని వదలిపోయినచో పరదేశములో కష్టమగుననియా వారికి మధ్యలో చావు 

వచ్చును ఆనియు ఫీతినొందరాదు. జీవుని అను[గహమువలన పర బేశములో 

నివసించుటకు చాలచవోటును, నంపదయు సౌకర్యములును లభించును. దారి మ 

ధ్యలో చనిపోయనచవో, పుణ్యము లభించును. చావు రావలసినకాలమునకువ 

చ్చును, కావున దానికిభీతిల్ల రాదు. జని ధూమివదలి పోవుటవహి[జ్రత్ అనిపేరు, 

101. వల్ణడా-ది నరబ్తుమ్-ఫిల్ అల్ బి-ఫలై. సఅలై. సమజనావుకా- ఆన్-త 
జాలీ ఎవాీీ 

ఫాసురూ-మినస్ సలా తి-ఇకాఖిఫ్ ఫ్తుమ్-ఆన్యఫ్-తిన-కుముల్ల జీన - కఫరూ-9 

న్నల్-కాఫీరీనాకానూ -లకుమ్-అదువ్వమ్-ముబీ నా. 
101. ముళశియుమాటు భూమిలో (ప్రయాణము చవేయునపుడు మిమ్ముఆ 

విశ్వాసులు హింసీంతురు అనుభయము మోకున్న-చో, మొోరుననూబులో కోంత 
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భాగము త్గించినచో మాపదోషము లేదు, నిశ్చయముగా అవిశా 
స్పష్టమైన శత్రువులు, 

వ్యా! 101, (ప్రయాణి కలు నాలుగురకాతులుగల ఫరజ్నమాజులలో “కంక 
రకాతులు తగ్గించి చెడు రశాతులుమా (తము చేయవలెను, ఠరశాతు అనగా 
నమాజులో ఒక్క. ఖియాము (నిలుచుట) ఒక్క. రుకు లెండునీజ్ఞాలు., మొదట 
ప్రయాణములో శ తుభాయ మున్న చో నమాజును తెంప వరెను అని ధర 
ముండెను. ఆవీదప- శతు9భయమున్నను "లేకున్నను నాలుగు రకాతుల నమూ 

జు రెండు రకాతులుగా నే చేయవలను అని విధింపంబడెను. ఇప్పుడు కూడపి 
యాణమచేయు మసల్మానులు నమాజును తగ్గించి చేయవలెను. దీనినే నమా 
జె ముసాఫిర్ అనుదురు. ప్రయాణము మూండు మన్టీలు అనలగా 48 మైెళ్ దూర 
ముండవ లెను, దానికింజగ్గిన ప్రయాణములో నమాజు యథాపశారముగా నా 
లుగు రకాతులు వేయన లెను. 
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ఆడాలో! అంటి 

102. వ-ఇజా-కున్త -ధీహిమ్ -ఫఅఖమ్హ-లహుముస్ సలాత- ఫల్ర్ తఖుమ్- 
తాలఇ్లఫతుమ్-మిన్సుమ్మలక-వల్ యాఖుజూ- అస్ లిహా తవ్చూమ్- ఫల సాంసజ 

నల్ యహానూ-మిన్ -వ రా ఇవమ్ -వల్ -తాలితాల్రఫతున్-ఉథ్ రా- లక్ ' 

. యుసళ్లూ-ఫర్ -యుసల్లూూమలఅక వల్-యాఖుజూ-హిజ్రవూమ్-వఅన్_లిపాత. 

వుమ్ -వద్దల్రజీన-కథరూ-లౌలగ్ .ఫులూన-అన్-అస్ "లి వాతివమ్-వఆమ్తి - అతి 

కుమ్-ఫాయమిలూ న-అలై కమ్ మెలత౯ావాపాదతః- వలాజునావా-లలై క్మ్ 

బ్రిన్ కాన"వికుమ్ "అమ్ -మిమ్మళరిన్ శౌకున్తుమ్-మర్ జా-అన్-తదఊ.అస్లివా 

తుమ్ _వఖుజ.పాజ్-రకుమ్ -ల్లి న్నల్లాహ-అఅస్ట-లిల్ కాళీరీ న-అజా బిమ్-ముహీ 

నా, 1083. ఫ్తిడా. ఖై -శుయున్ సలాత-ఫజ్ కరుల్లాహ-ఖయామన్ వ యుడోదన్ 

వతలా-జునూబికుమ్'ఫలిజల్ బూనన్ తుమ్ ఫఅఖీ 'ముస్ సలాత - ఇన్నన్ సలాత. 
నొనల్ -అలబ్ -మూమినీ న-కి తాబమ్-మాఖూ తొ. 104, వలాతపానూ- థేచ్- 

తగాల్తల్ -ఖామి-ళన్ తవహాూనూ-తౌ-లమూనభఇన్న హువాయాలమూనకవూ 

తాలమూన-వతర్జూనామినల్లాహి--మా గాయర్ జూ న.వకాన లావు. ఆఫీమన్. 

ఫాకీమా. 
102. నీవు ముసల్మానుల తోం గరూడియున్న పుడు. వారిని నమాజుకుంగాను 

38 
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నిలువబెట్లినపుడు వారిలో కొందటు తమ ఆయుధములు తీనీకొని నీవపెంలు 

నమాజులోనిలువవ లెను. మరల వారు సిజ్ఞాచేసీన వీదప మో వెనుకకు బోవ భానూ. 

మణీయు నింకను నమూజు చేయకయున్న వారలు నీ తో/హాడి నమాజుసలుపవ ఆాను.- 

మరల వారు తమ రక్షకవ చమును తమ ఆయుధములను తీసికొనవ అను, బరా తొ 

మీ ఆయాధములయెడను సామ, గియెడను అజా(గ త్తపడినచవో ఒకేతూరివింా కు. 
పడవలెనని అవిశాగసులు కోరుచున్నారు. మోకువానవలన కష్టముగ లిగిన టో 

లేక మారురోగపీడితులై నచో మారు మిఆయుధములను తీసియుంచిన దోష 
ము'లేదు. మజియు మారుమో రత్షణమందు జా(గత్త గలిగియుండుండు. నిశంయ 

ముగా "దేవడుఆవిఫా గసులక్ అకుఅవ మానక రమగు బాధ సిద్ధ పతి చియున్నా ౭ ఈ. 

108, మోరుననూజును పూరి చేసిన విదవ నిలిచియు కరాడ్చుండి యు పరుండి 

యు చీవునిస్మరిం చుండు, ఆవిదప మోకు శాంతిగలిగినపుడు నమాజును స్థీరయు ve 

సలుపుడు. నిశ్చయము గాన మాజుముసలగ్హినులకు విధి మైన ధర్మము. ఆతి యు 

దానికి "వేళ నియమింపయిడియున్నది. 10%, అవిశౌషనులను ెంబిడి డిం దులు లతో 

ఛై ర్యమునువీడకుండు, మోకుబౌధ కలిగియున్న వుడు మోవలె వారికిని బాధణ దిగ 

య! మజివారికి 'దేవునియందులేనట్టి ఆశ మోకు "దేవునియందు గలు. 
"దేవు సర్వజ్ఞయను వి వే చనాపరుండును. 

వ్యా! 102. ఇందు నతువులలో యొస్థము జరుగునపుడు ఎట్లు నమూః 

చేయవలెనో అది వెప్పంబడినది. యుద్ధరంగములో నతువులు “ఏదుదు 7౫ 

నున్నపుడు నమాజువేళ్ వచ్చినచో, సైన్యోములో సగము మొట్ట మొదట కు మూ 
ముతో కలిసి తన నమాజులో సగము భాగము చేసికొనవ'లెను. మిగిలిన నగ 

ము “సెన్యము శతువులకు నెదురుగా నిలిచియుండవలెను, "మొదటి మాతు 

సమయా చేసికొనిపోయి శత్రువులకు నెదురుగా నిలిచిన విమ్మిట మిగిలిన నగ 
ము _సైన్యమువచ్చి బ్రమాములో నగము నమాజు చేసీకొనిపోయి శ(తుభులతు 

“నదురు గా నిలువవలెను, మిగిలిన సగము నమాజు ఎచ్చట నిలిచిసవార చలు 

"వీలు వేలుగా చేసీకొనవలెను. నమాబులో నిలుచునపుడు కవచముఆయుధు వపు 

ధరించియే యుండవలెను. వాన లేక రోగమువలన కష్టముగా నున్నపుడు 

ఖద్దము మొదలగు ఆయుధములు ధరింపకున్న దోషములేదు. అప్పుడుకూడ రయ 
కముగానున్న కవచమును, శిరస్తా9ణమును ధరించియే యుండవ అను, శతు 

వులు సమయము చూచుచుందురు,. మిరు అజాగ త్ర త నున్న -చో బాకీ యుల 

పా పెండి మిమ్ము మారొ-౦దరు. కావుస దేవుండు తన అన్నుగవాము అవల! 

వెని "'జవ్చిన విధమున నమాజుచేయ టకు సెలవిచ్చెను, దీనినే నమాజి ఖొన్థ, 

అనుదురు, యుద్ధరం గములో అంత అవకాశము దొరకనిచో, (పతి భ కండు 

-వీ టు వేటు గా వీలుగలిగినట్లు నిలిచి లేక కూర్చుండి, లేక స్వారిశేమము చూ, 
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మా జు చేసీకొనవలెను. అంతటి అవశాశముకూడ లేనపుడు నమాజును ఆవి 
ండ వ సమయములో దానిని ఫూ ర్తివేసికొనవలెను. ముసల్మానులు "దేవుని 
“లత్రా ననుసరించినవో వారికీ అవిశ్వొానులు లోంబడుదురు. కావున ముసల్మా 
లు అవిశ్వొను. కు భయపడకూడదు. 108. నమాజు ముగినీన వీదప ముస 
"శ్రినుకు తమ ప్రతి ధ్రతిలో బేవుని స్నరించుచుండవలెను.. దానికి ఒకవేళ్ 
దు. ప్రతి నిమిషములోను ేర్టనిని ధ్యానించు చుండవలెను. భయము పోయి 
“ంతె గలిగినపుడు యథా[పప్రకారమగా భయభత్రలతో నమాజునలుపవలెను, 
మాబునకు వేళ్ విధింపంబడినది. ఆయావేళకు ఆయానమాణా చేనీక్రీరవణను. 
మా బు ధర్మమును ఆచరింపనివారు నిజమైనమునల్మానులు కా నేరరు. ఉభయ 
“కళయుల విజయము ననూజునందు గలదు. 104, శతువుకైన అవిశ్వాసు 
రు వెంబిడించుటలోను, వారిని “వెడకుటలోను ముసల్మానులు వైరస్భ్యమువీడ 
“పడక య, యుద్ధములో మునల్మానులకు గాయములు తగిలి బాధయున్న ట్లు 
శా ఏనులకును గాయోములబాధగలదు, బాధయున్నది అని ఫై రన్టిము వీడ 
'దు. మయసల్మానులక జేవుసియందు ఆశ గలదు, దేవుండు వారికి ఉభయలోక 
ల కుజయ మొసంగునని నమ్మికళూడ గలదు. అస్లు అవిశ్యానులకు ఆశ లేదు, 
ఏ కలేదు. "కావున ముసల్మానులు ఎథైెర్యిసాహా సములలో శ తువులకంటు' 
ంచి పోవశెను, దేవుడు సర్భజుండును. యుక్తాయు క్త బి"వేచనాపరు(డును.' 
'ను సెలవిచ్చు ధర్మములలో ముసల్త్మానులప గొప్పులాభములు గలవు, 

ఈ... / త లాడ ర 105. ఇన్నా-అన్ -జల్నా-ఇలై కల్ -కితాబ-బిల్-పాఖ్-ఖి-లి - తవా 

3-_ె నన్ -నాసి-బిమా-ఆ రాకల్లాహు-వలా-తకుల్ -లిల్ -ఖా ఇనీన - ఖసీమా, 

). మస్తగ్ ఫిరిల్లాహా-ఇన్న ల్లావా-కాన-గఫ్రారర్ -రహీ మా. 107. వ.లాతుజా 
'-ఆనిల్లజ్లీన యస తొనూన-అన్ సీనవుమ్-బ్రన్న బావా - లాయహీబ్బు" 

; -" ఇ *న-ఖవా్యనన్-ఆనీమా. 108. యన్ -తఖ్ ఫూ న-మినన్-నాసీ-వలాయన్ 

“భూ న-మిసల్లాహి-వవువ-మ అవాుమ్-ఇజీ -యుబయ్యితూన-వూ _ లాయ 
అటి డా అణాల 0 

నామినల్ -ఖఫాలి'వకానల్లావు-బిమా-యఆఅ-మలూన-ము పీ తౌ.1090.వ+-ఆ 

క్ -యోఉలాఇ-జాదల్లుమ్-ఆన్ హుమ్ -ఫిక్వా యాతిద్-దునాన్టి - ఫమన్ - 
) జాటె-లుల్లాహ-అన్ వుమ్ యామ్ ఖియామతి. ఆమ్ -మన్-యకూను - అ 

నామ -వకీలా, 110. వమన్-యలఆామల్ -సూఅన్-జా-యక్ లివ్- నవ్సవ్యు. 
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సుమ్మ-యస్ తగ్-ఫిరిల్లాహ-యజిదిల్లాహ-గఫూరర్ "రహీమా. 111, వమన్- 

యర్ సిబ్ -ఇస్మన్-ఫఇన్నమా-యక్సిబు వనూ-జలా-నఫ్ సీక్సీ- వకానల్లావ్ము- ఆ 

లీమన్ పాకీమా, 112. వ-మన్ యక్సిబ్-ఖ తీఆతన్-జ -ఇ్రన్మన్-సుమ్మి-- యర్శి- 

బిహీ-బరి అన్ -ఫఖదివా-తముల-బు హానన్"వ-బ్రక్మమ్-మలీ నొ 

105. చేవుయ నీకు సూచించిన (ప్రకారము నీవు ప్రజలమధ్య్చ నాన 

యము గ తీర్పుచేయుట క్రై సత్యమైన (గ్రంథమును నిష మే మొసంగితిమి, 

మఆియు నీవు (దోవుల పక్షమున వాదింపకము, 106. దేవుని క్షమాపణ మే 

దుము, నిశ్చ్వయముగ "దేవుండు క్షషాంచువాండు దయాళువు, 107, ఎవరు తమ 
యాత్మకు (దోహము చేసికొనుచుసన్నారో వారి పతమున నసీవువాదులాడకుము, 

(దోహిని పాపిని నిశ్చయము గా "దేవుండు (వ్రేమింపండు, 108. వారు ప్రజలనండి 

సీగ్గపడుచున్నారు, వారు దేవునియెడ సీగ్టుపడుట లేదు. మణీ "దేవునికి ఇష్టము 

కాని విషయమునుగూర్చి వారు గాతు్రులలో ఆలో చించునపుడు "దెన్టండు వారి 

తో నున్నాండు. మజియు వారు చేయునది దేవునికి అధీనమైయున్నది. 109, 

మోరు వినుండు. మారు వారి పత్తమున ఇహలోక జీవితముందు వాదులాడు 

చున్నారు. కాని తీర్పుదినము (ఖియావుతు) నందు, వారి పక్షమున "జేవునితో 

ఎవండు వాదులాడును. లేక వారికింగాను ఎనండు రతకుండు కాంగలండు P 110, 

మతవండు పాపము చేయునో లేక తన యాత్మకు అన్యాయము చేసికొనునో 

వాడు ఆపీదప "దేవుని క్షమాపణ” వేశినచో వాండు "దేవుని తృమిుచువానిగను 

దయాళువుగను పొందును.111 మవడున దైన పాపము చేసినచో వాండుతన 
యాత్మనస్టమే చేసికొను చున్నాండు. నుణీ చేవ్రండ సర్వజ్ఞుడు వివేచనాపరుం 
డు. 118. మెపంవయ తప్పుగాని పొపముగానిచేసి దానిని నేరయవేయనివేతొక 

నివై మో వీనచోఅట్లి వా ండుతనతల వై అపనిందనుస్సష్టమైన పాపమునుధరించును. 

వ్యా! 105. వం చకులు స్థిరమైన విశ్వాసము లేనివారు ఏదైన పాపము 

గాని నేరముగానిచేసినచో డాని శిత్సనుండి తేప్పించుకొనుటకును వేరు చెడకుం 

డుటకును వై గంబరులవారి సన్ని ధికివచ్చి (ప్రకూణములుశేయుచు, తం|త్రయ 
గా మాటలాడి తౌము అవూయకులని రుజువుచేయు చు, ఆ 'నేరమున్సు ఇతరు 

లనై మోపుటకు (ప్రయత్నింతురు. అట్టి విషయములో మై గంబరులవారు న్యా 

యముగ తీర్పువేయబ్నకె ఖురానెషరీఫు ధర్మముల ననుసరింపవలెను అని ఈ 

వాక్యములో బోధింపంబడు చున్నది, వైగంబరుల వారి కాలములో ఒక ముస 

ల్యానుండ్రు ఒక మనల్మాను ఇంటిలో కన్నమువేసీ ఒక విండిమూటను కొన్ని 

ఆయుధములను వొంగిలించుకొని పోయెను, ఆ పిండిమాటకు రంధ్రముండి దాని 



నండి విండిరాలుచుపో యెగా. అదిచూచి దొంగ ఆ సొమ్మును వీని కొని పోయి 

స్నెహ్ీ (డగు నొక యూదుని యింటిలో అమానతుగా చాంచివిక్పకు 

ఉదయముశాగానే సొమ్ముపోయినవాండు. విండిగుర్తును బజ్జి దొంగయి2 టికి 

పోయిను. వాని యింటిలో చూడగ సొమ్ములేకు._ డెను. ఆ విదప పిండిజాడ 

నుబట్టి యూదుని యింటిలోసిశీపోయి చూడ గవాండు ఫలానివాండు తెచ్చి జ 

నాయ అని పలికెను. ఆపుడు దొంగిలించిన మునల్నానుంయను ఆతని కుటుం 

మువారున్ను నేరము ఒప్పుకొనక, దానిని ఆ యూదునివై మోపసాగిరి. డీ? 

గూర్చి తీర్పు పొందుటకై వై గంబరులవారి యొకక అందజుపోయిరి, మున 

లానులు, ప్రనూణములు చేయుచు. యూదుంజే వొంగిలించినాయ అన వలు 

విధములుగ చెప్పుచు తప్పు నామము పలికిరి, యూదుడు నేరస్తుడు అకు 

తీర్చు శానుండంగా "దేవుండు ఈ వాక్యములను పంపి వా సవమును చెలుపగా 

యూదుడు “నరగాయకాండు. ఆ ముసల్మానుండే -సరగాయ ఆని వర్పడాను, 

"దేవుని సెలవు ప్రకారము లీల్చుచేయవలెను, దోహుల పక్షమున వాదింప 

రాదు అని చె గంబరులవారికీని అందు ముసల్మానులకును "హాచ్చరిక గలి 

౫ను. 106, వాస్తపము విచారింపక యే దోంహుల మాటలు విని నెరము 

చేయని యూదుని నేరగానిగాతలంచుట సరిగాదు. కావున దానిగూర్చి "దేవుని 

క్షమాపణ వేడవలెను, దేవుండు తమించి అమ్మగహించును అని మైగంబరువారి 

కీని ఇతర ముసల్మానులకును హాచ్చరిక గలిగాను, 107, 108. దోగవహులను 

దేవుండు (ీమింపండు. కావున అట్టివారిక్షై "బవుని సన్ని ధానమున తృమాపణ 

“వేం;థవలదు ఆని -వగంబరులవారిల్ పలుకుచు మోస గాం[డు పిజలల్ 

సీగ్గుపడుచు నేరయ దాచుటకు యత్నించుచున్నారు. కాని సర్వమునుచూచుచు 

నెలుంగు జేవునిక్ సిస్టవడుటలేదు, రాతు9లలో దురాలోచనలు చేయుదురు. 

కావున అట్టి దురాగ్గలనుగూర్చి సిఫారసు చేయవలదు అని హెచ్చరింప( 

బడి యొ, ఎందుకన హ(జత్ నె గంబరులవారు చాల మృదువాదయులు, 

అందణి యందును దయగలవారు. కావున వారిని క్షమింవుము అని -జేవునె 

-వీండుట వారి స్వభావము “కావున అట్టువవదు అని -జీవ్రయసులవిచ్చెను. 109. 

ఈ వాక్యములో, దొంగ పవతమున- వాదులాడినవారికి మందలింవు గలదు. 

తీర్చుదినమందు అన్ని రహస్యములు బయలుపడును. అవుడు దెంగను శిక్ష 

నుండి రశ్నించువాలెవరు గలరు? 110. పాపము, నేరమంచేసినవాంయు భయ 

భక్సులలతో దేవం తమాపణ కోరినచో దివుండు దయగలవాంతు కావున 

క్షమిచును, కావున క్షమాపణ కోరవలెను. 111. నేరముచేయువాని శిక్ష 

చేర గానికే గలుగును. ఇతరులకు గలు గదు. "దేవునికి సర్వము డెలియును, 

యుకాయు కములు 'బెలిసీన వివేచనాపరుడు, కావున నేరమానకుందగిన శిత 



802 ఖరానేషరీఫ్ (కాండము ర్ 

చేరగానికి యుసంగును. 112. పాపముగాని -నేరముగానిచేసి దానిని. నేర 

ముచేయని ఆమాయకుని సె -మావీనచో వానికి రెండు పాపములగును. ఒకటి 

సిన "నేరము. రెండవది పరులవై మోపిన అపనింద. ఆ "₹0టిశిష అనుభవిం 

చియే తీరవలెను, దానిపరిహోరము, జేవుని భయభక్తులతో షమాపణ వేడుట యే. 
ఆజా మానే 

118. వళాలా-ోలుల్లాహి-అలై క-వర వా-యతుహూ-లహామ్ముక్- తా 

క్రఫతుమ్--మి న్ -వహుమ్ అన్ “యుజి ల్లూకెవనా-యుజి బ్లూన-ఇల్లా అన్ ఫ
ుసహు 

మ్-వమాయజురూ)నక-మిన్ "సై ఇన్-వ-అన్ జలల్లాహు అ ౨ కల్ - కితాబ - వ 
ఎనో అజా ఎలిజా ా లీ 

ల్ -హిక్షత-వ అల్లమక-మా లమ్ -తకన్ -తఅ-లమా-న శాన-ఫజి లుల్గహొ- అరై క 
గ య మై 

అజీమా, 114.లా ఖర" ఫీకసీరిమ్-మిస్ న జ్వావుమ్-ఇల్లా మన్-అమర-వి- సదఖ తి 
న్! 

జ్ జ్ఞా వాంటి ఆలో 
hn నా 

న-జా-యఅరూఫీన్-కా-ఇసాహిమ్- బై నన్నా సావవ న్.య ఫ-ఆఅల్ -జా లికచ్- 

త్రి గా ఆ'మరజాతిల్లాహా-ఫ సౌధ-నూతీహి-అజిన్ ఆబీమా. 115. వమన -యు 

బావా 0 క 
ar 

పాఖఫర్.రసూల-మిమ్-బల దిమా-తబయ్యున లముల్ -ము దా-వయత్ - తబిప 

గె ర-సబీలిల్-మూమినీన-నువల్తిహీ-మాతవల్లా'వ-నుస్-లిహీ-జహాన్న మ-వసా 
(oe 

అర్ మసీరాో. 

118. మణీయు నీపై "దేవుని అనుగిహమును ఆతని కృపయును లేకుం 

డిన-చో వారిలోని కొండటు నిన్ను న్యాయమాక్షమునుండి తప్పింసగోరియుం 

డిరి. మజీయు వారు తమ యాత్మలను మామే తప్పు త్రోవంటిడ వేయుచు 

న్నారు. మణియు వారు నీశేమియునష్టముచేయంజాలరు. మణీయు దేవుండు 

నీకు (గంథమును జ్ఞాన మొసంగి నీకు౮చెలియని విషయములను నేచ్చెను. మలల 

యు జేవుని యను[గవాము నీనై చాలగలదు. 114. వారి రహస్యమైన ఆ 

నేక ఆలోచనలలో మేలు లేదు. కాని దానమునుగూర్చియు, స త్కౌ-ర్యము 

లను గూర్చియు, పృజలమధ్య సంధికూర్చుటనుగూర్చి యు బోధించునట్రవాని 

యాలోచనలో మేలున్నది. మతువ(డు ఈ కార్యములను "దేవుని (వీతికొఅకు 

చేయునో వానికి గొప్పపుణ్యఫలిత మొసంగుదుము, 115. మకువ(డు తనకు 

సన్మాార్షమయు స్పష్టపడిన పిదప (ప్రవక్తకు వ్యతిరేకము గాంబోయి ముసల్మానుల 

మార్లమును వీడి వేలు లతోవను అనునరించునో వాండు అవలంబించిన తోవ 

-వెవునశే వానిని మరల్తుము. మణీయు వానిని నరకములో పడ వేయుదుము = 

అది వాల చెడ్డనివాన స్థలము, 



కాండము ల్) సూర యేనిసా 808 

వ్యా! 115. వై వాక్యమలలో చెప్పులుడిన విషయము గూర్చి యిందు 

చెప్పంబడుచున్నవి, (దోవులు నేరమునుండి తః న్పీించుకొనుట కై తప్పుసాత్యు 

మును ఒలికి తప్పు ప్రమాణములు చేసిరి, ౮ సాక్ష్యుములును అనుసరించి యూ. 

దుంజే నేరగాండు అని తీర్పుకానుండగా దేవుడు తన ఆన్నుగహమువలన “పై 
గంబరులవారికి వా_స్తవమునుజెలివి మోసగాండు పన్నిన కుట్రను సాగనీయక 

న్యాయమార్షము చూపించెను. లేని చో మోస గాండ్ర9 కుట సాగియుండి న్యాయ 

మారక్షము తప్పిపోయి యుందురు, చవ ర క్షి ౦చెను, దీనివలన ఇ్రకమోద 

మాసగాండవ మోసమున కి వీలుండదు. "చె గంబరులవారు తమకు "దేవుడా 

సంగిన ఖురానెషరీఫును దిన్యజ్ఞానమును అనుసరించి పీర్చు చేయవ అెనని చెప్ప 

బడియెను. 114, కొందటు వంచకులు రహస్యముగా దురాలోచనలు చేయుదు 

రు, అందుచాలవలుకు మేలులేదు. నదోకుటిలనుగూర్చి గుసగునలాడుదురు 

అట్లుచేయవలదు, అందు వలాటి మేలులేదు.  చములుగలపనులు నితూదానము 

నె (ప్రజలను పో9త్సాహపట చుట, సతా-ర్యములుపచేశించుట. తగవుగల 

వారిమధ్య సంధి గూర్చుట. ఈ శార్యములనుగూర్చి రహస్యముగా దేవుని 

(పీతికొఅక ఆలోచనలు సలిపినను మేలైనడే, దానికి చేవుడు గొప్ప పుణ్య 

ఫలిత మొసంగును, ప్రయోజనములేని గుసగుసలను మానుకొనవలెను, 115. 

సశాగర్ణము న్యాయము స్పష్టపడియు కేవుని ప్రవక్తకు వ్యతి ₹కముగా (పవ ర్తించి 

ముసలాగ్టైనులను వీడిపోవ్రవాండు నరకములో చేరును, పై వాళ్యములలో చెప్పం 

బడిన మోస గాంలడెన దొంగ తన నేరము బయుబుపడినది అసి దాని శిక్షకు 

ఒప్పుకొనక ముసల్మానులను వీడిపోయి ముసలా్హానులకు శతువువై న శాఖ* 

ర్లలోచేర పోయెను. ఇట్టి వారికే నరకమే నివానమగును, కావ్టన న్యాయము 

నకు బద్బులె ముసల్మానులుండవ లెను. 

116. ఇన్నల్లాహా-లాయన్ ఫిరు' అన్-యుష్రక-విప్తా-వయన్ ఫీరు- మా 
బు. 

దూ న-జాలిక-లివున్ -యషా ఉ-వ-మన్-యువ్రిక్ -బిబ్లాహి-ఫఖ దొ -జల్ల - జలా 

లమ్. బశఈదా. 117,ఇన్-యద్. ఊన- మిన -దూనిహీ “ఇల్లా ఇనాసన్ -వఖన్యద్- 

ఊనఇల్లా- ెళానమ్-మరీదా, 118, ల-అనవుల్లాహు- వభోల.లఅత్-తఖష- 

మిన్ ఇబాదిక... నసీబమ్- మస్రూజా. 119. వలడ్జిల్- లన్న హుమ్ "వల-ఉిమన్ని 

యన్న వుమ్-వల-ఆము ర న్నవుమ్- ఫల్ -యుబ త్తికున్న-ఆవానల్' -అన్-ఆమి . 

వల-ఆమురన్నవుమ్ -ఫల్-యుగయ్యిరున్న -౪ల్ -ఖల్లాహి-వమన్-యత్- తేఖు" 
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జిప్ -సైకానవలియ్యన్- మిన్- దూనిల్లాహి- ఫఫద్ -ఖసిర 'ఖుస్రానమ్-ముబీనా. 

120. యళ్తదువుమ్- -వయుమన్నీహిమ్ -వమా. యబ్లిదు - వుమువ్-పైతాను- 

ఇల్లా-గురూరూ, 121. ఉలా ఇక-మా వాహుమ్ -జహాన్నము- వ- లాయజిదూనా 

అన్ పహా-వుహీ నా, 122, వల్ల జేన-అమనూ వ ఆమిలుస్-సా లిషతి - ననుద్- 

భిలుహుమ్ -జన్నా తిన తృ జీ" మిన్-తవొాలిహల్.- అన్-హోర
ు-ఖాలిదీన, కీహో-అబ 

దన్-వఆ 'దల్లాహి-హఖ్' -9న్ -వమన్ -అన్ ద ఖు'మినల్లాహి-ఖీలా 1 

116. -డేవునికి సాటి కల్పించు విషయమును నిశ్చయముగా దేవుండు 

క్షబుంపండు. అది తప్పు ఇతర పాపములను తాను ల్రష ప్పపడినవానినిక్నమిం చును, 

మ వండు దేవునికి సాటి కల్పించెనో వాండు చాల 'శూరమైనదు ర్యార్షమున 

పజెను, 117. అవిశ్వాసులు దేవుని వదలి స్ర్రీలను ప్రార్థిం చుచున్నారు, మణీ 

యు వారు దుర్శార్దండగు సై "సెతానును ప్రార్థెంచుచున్నారు. 118. "దేవుండు 

ఆతనినిశ్ల పీంచియున్నాండు. మజియు సైతాను, నేను నిశ్చయముగ నాభక్తుల 

నుండి నియమితమైన భాగము శ్రీసికొందును. 119. వారిని సన్మార్షమునుండి 

తప్పింతును. వారికీ ఆశలను శలిగింతును. వారు పశువుల చెవులను చీల్చునట్లు 

న్కు దేవుని సృష్టిని మార్చునట్లును నేర్పుదును అని పలికెను. మంవండు 

"దేవుని వదలి సాతానును "స్నేహితునిగాం చేసికొనెనో' వాండు స్పష్టమైన 

నష్టములో పజెను, 129. సైతాను వారికీ వా గ్రానముచే చేయుచున్నాండు, మలి 

యు వారికి ఆశలు కలిగించుచున్నా6ందు. మత్రేయు రౌను చేయు వాగ్జాన 

ములు మోనములు మా(తమేను, 121. అట్టివారి నివాసము నరకము, మఆియు 

వారు దానినుండి తవ్పించుకొనిపోయాలరు, 122. మణి యు మేము విశ్వనించి 

సత్కా_ర్యములు చేసినవారిని (గిందుగ కాలువలు ప్రవహించు స్వర్ణవనములలో 

సవేశింపం జేయుదుము. అందు వారు నడా యుందురు. చేవుని వాగ్దానము 

సత్యమైనది, "దేవునిమాటకంశు సత్యమైనది ఎవరిమాట గలదు! 

వొష్టి! 116, జీవునికి సమముగ నితరులను సాటిగ కల్పించి చిల్లర "జీవ 

|; తలను పూజించుట ఘోరపాతకము. అటులే బేవుంయ నియమించిన ధర్మమా 

లను వదలి దానిని తిరస్కరించి పోనవ్రట' మహాపాతకము. దీనినే షిర్క్... అను 

దురు, షిర్కు.దప్ప మిగిలిన పాపములు చేసిన వారిలో జేన్చండు తాను కోరిన 
వారిని క్షమించును అను నమ్మకము గలదు. కాని "దేవునికి సాటి కల్పించి, 

దుష్టుండగు చనితాను (త్రోవను పోయిన వారికి శమాపణ లభింపనేరదు. 

శావున వారుస ససాగ్హరమును పీడి చాలదుర్భాక్ల్షమభోపడిపోయినవారగుదురు. 
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117. అవిశ్వానులు దేవునిని వదలి తాము ప్రాజించు ల్రితర దై వములకు 
(్ర్రీలవేర్తుంచియుండిరి, కొందణు జడములను ఆరాధింతురు. ేనశ్సని కోపము 
నకు పాతుండైన _సెతాను (పోత్సాహమువలన వారట్టు చేయుచున్నారు, కా 
వున వారు చిల్లర “దేవతలను (నార్టించినను, ని తానును గ్రార్లించినశ్లేఅగును. 
115. సైతాను (ఇబీసు) "దేవుని యాజ్జను తిరస్కరించి సౌస్రాంగము (సిక్షా) 
చేయక "జీవుని కోపమునకును శొపమునికును పాతుండాయెను' ఆదమవలన 
వానికీ దుర్షతి పశ్షైనని తలంచి వాండు దేవుని యదుట నేను, వీ భకులను 
దుర్మార్గులుగడేసి వారు నాకు తమ సంపదలలో నొకభాగమయు. నిచ్చునటు 
వేయుదును. వారు ఇహలోకములో నే మునిగిపోయి పరలోకము వదలునటు 
వారికి చెక్కు. ఆశలు గలిగింతును. వారు విగిహామాలచేర పశువులను పదలి 
వాని ఇావులను చీల్చునట్లును, "బేీవుని సృష్టిని తమ కల్పనలవలన మార్చునట్టు 
చేయుదును అని పన్నాగము పూచెను. మగవారు శ్ర్రీలవఅె నటించుట, మ 
సలితనమును డాంచకొని గడ్డము మిసములకు నల్లరం గు వపూనీకొనుట,ఖో జా 
అయిపోనుట, ధర్మమును అధర్మము గాను, అధర్శ్మమును ధర్జ్హాముగానువేయట 
"దేనని సృష్టి.శస్వభావములను మార్చుటలో శేరునవి. నూానవులకు సాతాను అది 
నుండియే శతు9వు, "దేవుని ధర్మమలను వదలి అట్రి శత్రువును స్నే హితునిగాం 
చేసికొని వాని ననుసరించువాండు ఉ భయలో కములలోను నష్టము పొందును, 
సి తౌను మానవులకు పెక్కు వేరానలు చూపును. తుదకు అవి నిజము గాన్ 
మోసములగును, కావున “సైతాను పనులకు మానవులు మోసపోటహడదు 
సన్యారగ్టమువ దలి నితౌను ననుసరిం చున ట్రివారు నరకముపాలగుదురు, అందు 
నడా వారుండుదురు. అందుండి త స్పీంచుకొనంజూలరు, "కావున వి్వానించి 
నత్క్కాారస్టిములు చేసి దెవుసి వాగ్గానయ ననుసరించి ఇపాలోకవముందు విజయ 
మును పరలోకమందు సౌఖ్యములను పొందవలెను. దేవుని నాగ్దానము నిజమై 
నది. దానికీ వ్యతిరేకము కాసెరదు. కానన ఇస్తామ్లో మానవులు చేరవ తెను 

128. చైస-బి-అమానియ్యికుమ్ -వలా-అమా నియ్యిఅవొ-లిల్. -కితావి 
ఎడ్ల 0 

మన్ -యతఆ-మల్ -సూలఅన్-యుజ్ జ-బిహీ-వలాయ-యబిద్ -లవూ-మిన్- దూని 
లాపీ-వలియ్యన్-వలాననీ రా, 184. వమన్-యలమల్- మిన 

pr] 
న్-నాలిహోల్రి- 

మిన్ -జకరిన్ -జ-ఉన్ సా-వహువ-మూమినున్ " ఫ_ ఉలా ఇక లా యద్ ఖులూ నట్ 

జ 

జన్న తవలాయుజ్లమూన_నఖీ రా, 125, వనున్-అహొసను-దీనమ్ - మిమ్మున్- 
- * వాలే టి 

అస మ-వద్ -హసూ -లిల్హాపి-వవువ-ముహొసీనున్-వత్ - తబ _ మిలత - యా 

39 | | 
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ఇ(బాహీమ-పానీస్యన్-వత్. -తఖజల్లాహు-ఇబ్రాహీమ-ఖలీలా. 126, వలిల్లాహి..- 
ww ఆబాల 

మా ఫిస్'సమావాతి-చమాఫల్ -అర్ జివ కానల్లావు-బికుల్లి వె.- ఇమ్-ముపీ- తా. 
128, మోకోరికలను అనుసరించి గాని (గంథములుగల వారి కోరికల పకా 

రముగాని (మోక్షము) లేదు. ఎవండు పాపకార్యము చేయునో వాడు దాని 

శిక్ష అనుభవించును, మణీయు చేవుండు తప్పు వానికి రతకుండున్సు సహాయుం 

డును ఎవరును దొరక నేరరు, 124, మణి యు, విశ్వాసముగలిగి సత్కార 
ములు చేయు (స్ర్రీలుగాని పురుషులు గాని స్వర్షములో ప్రవేశింతురు, మతి వా 

రికి రవంతేయును అన్యాయము జరుగదు, 125. మణీ యు చేవుని యాజ్ఞల న్టిద్ర' 

సావహించి, సతౌ,ర్యములు చేయుచు, సన్మార్షుడగు క్ర(బాహీమును అను 

సరించునట్టివాని మతేముకం'టె ఎవ్వని మతము (శేష్టమైనది ! మతి యు దేవుంశు 
ఇ(చాహీమును తన స్నేహితునిగా శేసికొనెను, 126. మణీ యు అకాళశము 
లోను భూమిలోనున్న నమ్మస్తమును చేనునిదే. మణీయు సర్వమును "దేవుండు 
వ్యావంచియున్నాండు, 

వ్యా! 128, (గంథముగలవారు అనగా యూదులు నృస్తానీలు. వారు 
"మేము జేయు పాపములకు మారు శిత్న లభింపదు. మా'పెద్దలును (పవ కృలును 

మమ్ము రశ్చీంతురు అని పలుకసాగిరి. అట్లు కొందటు ముసల్మామలుకూడ 
భావింపసాగిరి ఇందు దానికి రద్దుగ లదు, పుణ్యము, మోక్షము వట్టి కోరికలను 
బటి లభింపదు, దానికింగాను విశ్వానము, నత్క్కౌ- రష్టములు కావలెను, పాప 
కార్యములను వదలుకొనవలెను. పాపళార్యములు చేసినవారు తప్పక దానిశితు 
అసుభవించితీరుదురు, ఇ్రహలోకములోం గలుగునషకష ములు కొంతవజకు వా 
నికి పరిహారయలగును, మిగిలినదానికి దేవుని క్షమాపణ కోరవలెను, శావున 
కోరికలు వదలి స్థిరవిశ్వాస భక్తులతో "దేనని యాజ్ఞ శిరసావహించి సత్కా_ 
ర్యములు చేసీ స్వర్ణయమ పొందవలెను. 125, హజ)త్ ెగంబరులవారును 
వారి శివ్యులును భయభాక్తు లతో సతౌ్యరష్ట్రములు చేయుచు "దేవుని యాజల 
శిరసావహింతురు. దేవునికి స్నేహితుడు ((వియుండు) ను, నర్వమును వడీలి 
జేవునినే ఆశ్రయించి సన్మాష్టండైన అఇబాహీము ప్రవక్తను అనుసరించు 
చున్నారు. కాని యూదులు నానీలు అట్టులేదు, -కావున వారు మునల్య్మా 
నులకం”ెకు (వెఫ్టమైన మతమునుగలవారుకారు. 126, సర్వము దేవునిచే, సర్వమవ 
ను దేవుండు వ్యావీంచియున్నా (డు, సరమ అతనికీ. "దెలియును. కావున 
ఎవరి కర్మలకు తగిన ఫలితము వారి కొనంగును. 

127, వయస్ తఫ్ -కూనక-ధిన్ 'నిసాఇ-ఖులిల్లావు-యు ఫ్వీఠకుక్ -ఫీపాన్న్న 
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లీ 

వమా-యు ర్లౌ-అ లై కుమ్-ఫిల్ -కితౌబి ఫీయతామక౯ా- నిసాయిల్-లా శీలాళూ 

కూ-నవున్న -మా-కు తిబ-లవ్యున్న-వతర్ గబూ న-అన్ "-ఈ౯.కిసూ-మ్యాన్న -వళ్ 
అణాల ముస్తజ్- అఫీన-మివల్-విల్ చాని-.వలన్ “తేఖూ మూ-లిలొయతామాబిల్ క 

తి-వమాత ఫ్ -ఆలూ-మికాఖై రిన్-ఫ ఇన్ -నల్లాపా-కాన-బిపీ-.అలీమా. 
127 మజియు (స్త్రీలనుచార్చి గల ధరగ్హిము నిన్ను ఆడుగు చున్నా రు, 

"దేవుండు వారి విషయము సెలన్ఫు ఒసంగుచున్నాయ, మణి య తండ్రిలేని | న్ర్రీల 
కొ"లికు నియమింపంబడి యున్న హక్కులను మోరువారికినియ్యక వారినిపెండాడ 
కోరుచున్న విషయమునుగూర్చియు బలము లేనిబిడ్డలనుగూ ర్చి యు మోకు చదివి 
వినివింపంబడు ఖు రాను గంథవాక బ్రములను డేవుండు మోకు దెలుపుచున్నా (శు. 
తడిలేని బిడ్డల విషయమున స్యాయముగ వ ర్తింవుండు అనిదేవు+డు నెలవి 
చ్చు చున్నాడు. అని ఓ (ప్రవక్తా పలుకుము. మణీ యు మోరువేయు ప్రతినత్కాా 
ర్యమును "దేన్చనికిందెలియును. 

వ్యా! 127. ఈ సూరాకు (పారం భమున తండి 9 లేని ఆండుబిడ్హలను వెం 
జాడు విషయము చాల నిర్భంధ ధర్మముగా విధింపంబడి యుండెను. న్యాయ 
ముగ వర్తింపనసిచో బంధువులలో నెవరును పెండ్లాడకూాడదు అని నెలవయ్యన, 
దాని అనుసరించి మునలాగ్షనులు తండి) లేని ఆండుబిడ్డలను వివాహా మాడకుడింరి, 
కొన్ని నమయములలో తండ్రిలేని (స్త్రీల వివాహము బంధువులలో నే జరుగుట 
మేలుకరముగ నుండును, అందుకు ముసల్మానులు హ(జత్ వై గంబరుల వారిసి 
దానిగూర్చి న్యాయమడిగిరి, అందుకు చేవుండు తండి లేని (స్రీలను బంధువులు 
(వలీ) వివాహమాడవచ్చును, మందు ఖురానులో నొనంగిన నిర్బంధ ధర్మ 
ము -గావారి మహరుఇయ్యుక అన్యాయము గ చెండ్లాడువారిని గూర్చి యుండెను, 
న్యాయముగ వ ర్శించినచో ఆ నిర్బంధములేదు అని 'సెలవయ్యెను, వూర్వ 
యు తండ్రిలేని ఆండుబిడ్డలు సౌందర్య య లోనుధనములోనుహాచ్చు గానున్న చో 
వారి నంరతుకులు (వలీ) ధనము ఇతరులకు చేరునని భీతిచే తా మే"వెండ్లాడుచుం 
డిరి. కాని మహరు తక్కువగా నియమించు చుండిరి తండి లేని (స్రీలు రూప 
వతులుకాకయుస్న చో నారిఆసీని ఆనించి వారిని బ్రితరులకిచ్చి వెండ్తిచే 
యకుండిరి. దానినికాడ "దేవుండునిమెధించెను. ఫూర్వము బలహీనులగు బిడ్డ 
లకు ఆ స్పిఫాక్కులు లేకుండాను, దానినికూడ రద్దుచేసి వారికికాడ ఆస్మిభాగ 
ములు నియమింపంబజెను, వఏసత్కార్యము గాని మేలుగాని (ప్రీ కు బిడ్డలకు 
చేసినను అది'దేవునికిందెలియును. “డేశ్చండు వానికియగిన ఫలెత మొనంగును. 
కావున ముసలాగ్హిను భక్తులు సపూర్ణముగ ఆనాథ శిశువులంగవూర్చియు స్త్రీలను 
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గూర్చి యు దేవుడు సెలవిచ్చిన ధర్మముల | (పకారము నడ చుకొనవ లెను, 
కాలాన నా 

128,వఇనిమ-రఅతు౯ా-ఖా ఫ త్ - మిమ్-బల -లిహో- నుషూజన్-కో ఇల-రాజ 
అలీ లని — 0 అంటె టి నన 

న్-ఫలా-జునాపహా- అరై హినూ-అన్ - స్ లిహో-బె నప పహుయూం-నుల్ వాకా వస్, లా. 

నుల్ వు;-ఖారున్ - వ-ఉమొజిరతిల్ అన్ ఫునుమ్-షువా వఇన్తుపా సినూ-వతత్తొ 
a.) a 

తఖూ-ఫప్తన్నలావా"కాన-బి మా-తల్.మలూన-ఖబీరా, 120, వలన్ -తస్-త తీ 
వణాటీ డా వానా. ఇవాల 

అన్తల- దిలూం-టై నన్ నిసాఖ-వలౌ హారస్ తుమ్-ఫలా-తమాలూ-కుల్ -లల్- 
నారీ. అలాల లిన 

మెలి- ఫతజరూపళా కల్ యుల ల్ర-ఖిలి" వర్షన్ - తుస్ లిహూ- వతత్త్త్యఖూా" స ఇన్నా 

వా కాన-గప్రూరక్- రహీమా, 180. పన్” యతీ-ఫర 9భా- యు గ్ా నిల్లాహబు-కు ల్లు 

మ్-మిన్ - సఅతిహీ-వకానల్లావు" వానీఅన్ -పాశీ మా, 

128, మజియు భార్త “రతనతో జగడమాడును అనియు తేన్ను తిరస్క.... 
రించునని యు భార్యభయపడిన యెడల వాద్దజణు, సమాధానము నేసికొన్న వో 

వారిపై నెట్టిదోనమయులేదు. మజణీయు సమా ధానపడుట యి”లమంచిది. నుక యు 

మానవులయాత్మలలో చే రాసఇమిడియన్న ది. మణీ యుమోరు మేలు వోని భ గ రుతు 

లుకండు, మోరుచేయు కర్మలన్నియు చేవునికిం చెలియను. 129. ఆసించినను 
మీరు న్ర్రీలను సరిసమా నముగా నుంచంజూలరు. కావున ప్ర పూరి ఒక్కతె 

పత్షుయమన వ్రాలి మణీెక త్రీని అటు ఇ్రిటు లేనట్లు వదలి వెటకుండు. మలక్ యు 

మీరు సవరించుకొని భక్షిపరువెయుండిన చో దేవుండు క్షమించువాయను. ద 
యాళువును (అగుచున్నాడు). 180. భార్యాభర్తలు వేరి పోయినచో 
జేవుడు తన వీశౌలమైన అను[గహమువే వొరిద్దంేన ఒకంలో నొకరికి అక్క. అలి 
ేకున్నట్టుగాంచేయును. మతీయు చేను విశొలముగ అగ గహింం ను వాంయు 
ను వివేచనా పరుండును. 

వ్యా! 128. భర్తను భార్యయందు ఇష్టము లేనప్పుడు భార్యతన మహారు 
లోని కొంతభాగమువదలి"ె టి లేక తేన ఖర్చులలో తగ్గించుకొని భ_ర్హను సవహా 
ధానపజిచుకొ న్న చో ఆదు '"ఉభాయలకును దోషము" ము. అ భ రకు కొంత 

లాభము గలిగినయడల సంతోసషపడును, ఎందుకన ప్రతి. వాత లోను ధనము 
నందు ఆశయునుు లోభాయును గలదు. కావున భార్య తేన భర్డను సగంలో మ 
పజచగలదు. భో రలకుళహడ చేవుడు బుద్ధ చెప్పుచున్నాడు, మూరు భార్యల 
తో ధర్మ ప్రకారముగా సంసారముచేసినచో జగడములును అయిక్షమయులును 
గలుగవు. మారు స్త్రీలకు మేలుచేసీ భయభ క్రులుగలిగి యుండుట యు త్తమముం 
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సర్పము బేవునికిలదెలియును, దానిఫలిత మొసంగును.129. ఒక్క తెకన్న ఎక్కు 

వమంది భార్యలున్న చో ప్రమ మొదలగు (ప్రతివిషయములో అందణిని నరి 
సమానముగా చూచుట దుర్గభము. ఎంత ప్రయాల్నించినను అది కానేరదు. కా 
వున అన్యాయము మా(కముచేయరాదు, ఒక తెపతమున నే (వాలిపోయి మటతొ 

కతెను పూర్తిగ అటుఇటు లేకుండ వదలి పెట్టకూడదు, ఇష్టమున్న చో న్యాయ 

ముగ సంసారముచేయవ లను. లేనిచో తలాఖునిచ్చి వదలి పెట్టవలెను. తౌను 
సంసారమువేయక తలాఖు ఇయ్యక ఆపిపెట్టుట ధర్మము కాదు, పీలై నంతేవణు 

కు సవరించుకొని నంసారము గడువుటమంచిది. వీదైన పొరపాటుగలిగిన డే 
వుండు క్షమించును, 180, విధిలేక భార్యను భర్త వదలిపెట్టినవో ఆమె చింత 
పడనక్క_అ లేదు. చేవుండు తన విశాలమైన అను[గపాములే వారి కార్యము 
లను చెణ వేర్చును. ఒకరితో నొకరికి అక్కజలేనట్టుగ వారివారికిం దగినట్లు 
ఏర్పాటు చేయును. 

జాలీ లీ ఇటీ 

181.వలిలాహి-మా ఫీస్-సమావాతి. వమా-ఫిల్ .అర్ బీ-వల ఖద్-వస్-నె 

నల్ లజీన-ఊతుల్ -క తాబ -మిన్-ఖ ల్లీ మ్-వఇ యా్యకమ్-అనిత్ -తఖుల్లాహా-వ 

న -త్ -ఫ్రరూ- ఫబ న్న -లిల్లాషా-మా-ఫిస్-సమా-వాతి_వమా-ఫిల్-అర్ బ-వకా 

నల్లావాం-గ నియ్యకా-వామో దా. 182, వలిల్లాపా-మౌఫిస్ -సమావాతి వనూఫిల్ 

అర్ జివకఫా-బిల్లాహీ-వకీలా. 188, ఇన్-యపా యుక్ -హాబొ- కుమ్-అయ్య- 

వాన్నానువయాలి-బీఆఖ రీన-వకానల్లావు-అలాజాలిక-ఖదీ రా.184.మ౯ాకాన 

యుకిదు-నవాబద్ -దున్యా"ఫఖఇన్ దల్హాహి-స నా బుట్ -దున్య్యా-వల్ -ఆఖిరతి-వకా 
టీ బాలి 

నల్లాహు-సమో-ఆమ్ బనీరా, 

181. మజియు ఆకాశములలోను భూమిలోనున్న సమస్తము బేవుని దే. 
మోకు వూర్వుము [గంథములభించిన వారికిని నీకును దేవునికి భయపడుచుండ 
వ లెననియే ఆజ్ఞ్ఞచేనితిమి. మజేయ నూరు తిరస్క_రించినఛో ఆశాశములోను 

భూములలోనున్న సమస్తము "దేవుని బే. మజియు జేవుడు లక్ష్యము లేనివాండును 

సృవనీయు(డును.182. మణీయు ఆశాశములోను భూమిలోనున్న నమస్తము 
"బేవునిచే. నమస్త కార్యములను నిర్వహించుటక్ తానేచాలును, 883. చేవుం 

డు కోరిన చో ఓపిజలారా ! మిమ్మ్ములోోలగించి సోకు బదులు నితరులను 

తేంగలడు. మితీయ దానిపై "దేవునికి శ కి గలదు. 1834. ఎవయు ఇపాలోక ఫలి 

తము నేకోరునో వానికదియే గలదు, “దేవుని యొద్ద ఇహలోకము యొక్కయు 
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పరలోకముయొక్క. యు ఫలితమాలున్న వి(అనివాండు తెలిసీకొ నవలెను),మణే యు 
చేవుయడు సర్వమును వినుచు చూచుచున్నాండు. 

వ్యా॥ 181, 182. ఇంతవఅకు వెక్కుధర్మములు చెప్పయిడినవి. వాని 

గూర్చి పోళత్సాపామున్సు మందలింపును గలదు. ఇక ఈ వాక్యములలో 

"దేవునియందు భయభ కోలు గలిగి ధర్మములను ఆచరింపక తిరన్క-రించినచో 

"దేవునికి నష్టములేదు,. ఆతనికి మానవుల లత్ష్యుమునులేదు. భయభక్తులు గలిగి 
యుండిన భక్తులచే మేలగును, గాని జీవునికి మేలుశాదు, సర్వము దేవునిచే, 
అతనికి మించి యిద్దియును సో జాలదు. సర్వ కార్యములను ఆతంజే నిర్వహిం 

చుచున్నాండు, కావున సర్వమునకు ఆతని సంరక్షణయే చాలును, కావున ఆత 

నికి భయపడియుుడవలెను. ఇదె కొ) _తధర్మముకాదు, వూర్వమనుండి యు 

అందటు మానవులకు (పవ క్రలమూలమున "దేవుని ఆజ్ఞగలిగియున్నది. 188. 

జనులుతిరస్క రించి అవిశా(నులై నచో దేవుడు అంజలిని నశింపంజేసీ, వారికి 

బదులుగ ఆతనికి విధేయులుగనుండు వారిని లేంగలడు. అట్లు చేయుటకు 

"దేవునికి శ క్రిగలదు, కావున మానవులు భయభ క్షలు వహించి "దేవునికి ఏకే 

యుల్రైయండవలెను, 184. పరలోకమందు విశ్వానము లేనివారు తమ ప్రాయ 

త్నములన్నియు ఇపాలోకమునందలి ఫలితములకుంగాను చేయుదురు. ఆది 

మానవులకు సరికాదు, ఇహలోకతు చ్చ సౌఖ్యములలో నినుగ్నులై దేవునికి అవి 

ధెయులగుట వివేకయుగాదు. కావున చేవునికి విథేయుఇ నచో ఇవాలోకము 

నందు విజయమును పరలోకమునందు మోవ్షమును లభించును, ఉభయలోక 

ముల ఫలితములు భక్తులుకోరుదురు. చేవుశు మానవులు పలుకుమాటలను 
వినుచు వారుచేయు సర్వకర్మలను చూూచుచున్నాండు, వారివారి కర్మలకుందగిన 

ఫలితమొసంగును, 
అలీ. యాట 

185. యాఅయ్యుహల్లజీన- ఆమసూ-కూనూ-ఖవ్యామిగాన విల్ - ఖిస్ తి 

షువాదాఅ-లిల్లాహి-వలా-అలా అన్ ఫు సీకమ్-అవిల్-వాలిరై ని-వల్- అభం బీన- 

బ్రిన్ యక్ న్-గని యన్ -శ్ర్రా “ఫ-ఖీరన్-ఖల్లాహు-టొలా-బిహామా-ఫలా తత్ _తబిఉ 

ల్ -వావా-అన్ తల్దిలూ-వ ఫన్ "తల్ ఊ-కా-తురీరిజా -ఫఇన్నల్లాపా-కాం-న బీ 

మా-తఅ-మలూన-ఖబీ రా. 

185. ఓ మునల్మానులారా ! మిరు స్యాయము.మై సీ రముగానుండు (డు, 
మా (ఖై 

మోకుం గాని మాతల్లిదండ్రలకుంగాని బంధువులకుంగాని నష్టము గలిగిన ను బేవుని 
కొఆఅకు నిజమైన సాక్షుష్టమిండు. ఎదురుకత్వవాండు ధనవంతుండుగాగాని లేక 
నియుపెదగా గాని యున్నచో వారియెడ "దేవుండు మికంయె. నెక్కువ దాక్షి 
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ణ్యమగలనాండు. కావున నాక్టయము చేయుటలో మి ఆత్శలాభములను 
(మనోవాంఛలను) అనునసరింహుండు, మణశియు మోరు సాతుస్ట్రము తారుమాటు 

వేసీనచో లేదా దాంచినవో మారు చేయునదంతయు చేనునికిం డెలియును, 

వ్యా! 185, భక్తులు న్యాయము పాచ్చుతగ్గులు లేక తమకు నహ్షయ 
గలుగి నను సామ్యము దాంచక తారుమాటజుచేయక నిజము చెప్పవలెను, బ్రహా 

లోక తుచ్భలాభముకొలకు తప్పు సాక్ష్యుమ పలికి పరలోక నష్టము చేసికొన 
కూడదు, ఎదురుకశత్నవాండు ధనవంతుండని వాని ధనమును చూచి వానికి పతి 

కకూలముగ "నెట్లు సాథ్యుమియ్యవలెనని మొగమోటము వహింప రాదు. అటు 
"లే ఎదురు కత్షవాఃడు నిలువేదయని దాక్సి ఇ్రమవహించి తప్పుసాక్ష్యము 
పలుకరాదు. వారికి. దగినట్లు నంరశ్షించుట చేవునిపని, మానన్రలపని నాక్ట్రియ 

మార్గమున నడచుకొనుటయే. కావున మనస్సు కోరినట్లు నడచుకొనక నా్థీ 

యము గా నిజయమైన సాత్యముపలుకవలెను, సాక్ష్యమును కారుమాటుచేసీన 
లేక కొంత చెప్పి కొంత దాంచిన అది పాపమగును, సర్వము "జీవునికి "జెలి 

యును. దానికి దగిన శిశు ఒసంగును. కావున సాత్య్టము నిజయుగాను స్పష్ట 
ముగాను ఇయ్యవ లెను, అందు వలాటి లోపము చేయరారు, 

186, యా-అయుహల్లజీనఆమనూ-ఆమినూ-బిల్లాహీ-వర సూలిహీ 
లీ రె ర వాలని అవాలి చమూ జూన్ 

వల్ "కి తా-బి లజీ-నజ్ జలాఅలా-రనూలిపీ-వల్- కీతాబిల్లజ్అన్ -జల మిన్ -ఖబ్లు 

వమన్ -యిక్ ఫుర్ -బిల్లాపి-వ-మలాఖఇక తిపీ-వకుతుబిహీ-వ-రునులిహీ - వల్ - 

యామిల్. _ఆఖరి-ఫఖద్ -జల్ల-జలా లమ్ _బఈదా, 

186, ఓ ముసల్మొానులార ! చేవునియందును, ఆతని (ప్రవక్షయందును, 

ఆతండు తన [ప్రవక్తకు నిచ్చిన (గంథమందును, పూర్ణమ పంపిన (గ్రంథము 
నందును స్థిరముగ విశ్వాసము గలిగి యుండుయ, మజెవ(డు చేవ్రనిని ఆతనిదూత 
లన్సు ఆతని గ ఫంథములన్సు ఆతని [ప్రవక్తలను తుదిదినము (ఖయామతు) ను 

విశ్వసీంపండో వాండు చాల దూరమైన దుర్భార్లమలో పడును. 

వార్థ! 186. మసల్మానులు తమ విశ్వాసము (ఈమాను)నందు చలిం 

పక స్థిరము గానుండి ఇస్లామ్ మత ధర్మములను సంపూక్లముగ ననుస3ంప 

వలెను ఒకదానిని అనుసరించి మజొకటి వదలుట సరికాదు, విశ్వసింపనివారు 

సన్మార్లము పిడి దుర్మార్గము (తొక్కినవారు. 

187. ఇన్న ర్తిజీ న-ఆమనూ-సుమ్మ-కఫరూ-సుమ్మ-ఆమనూ సుమ్ము-క ఫరూ 

మమ్మణ్ -దాదూ-కుఫ్గల్ -లమ్- యతనిల్లావు-లియన్ ఫ$ీర-లవుమ్-వలా- లియ 
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బీ అటి 

కాదియా-వుబ్ సబీలా. 188, బవ్-మిరిల్-మునాఫిఖిన-బిఅన్న -లహుమ్-అజా 

బన్-అలీవూ, 189, అల్లజీనాయాత్ _తఖిజూ నల్ -కాఫిరీన-జె - లియాఅ-మిన్ దూ 

నిల్ .మూమినీన-అయబ్-తగూ న-బ్రన్ దహుమఃల్. ఇజ్ జతాఫఇన్నల్ - ఇజ్ జత" 

లిల్లాహి-జమిీఆ* 140. వఖద్ నజ జల అనై కుమ్-ఫిల్ -క తాబి-అన్ "ఇజా" నమి 

కుకాఆయా తిల్లాహి"యుక్ ఫరు-బిహా-ద-యున్తహజఉ-బిహా- ఫలా-తఖ్ 

మూ మలహుక-పంత్తాయఖూటా.$ీహదీ సీన్ 7 రిపీ--ఇన్న కుమ్-ఇజమ్ మి 

న.లువమ్-ఇన్న ల్లాహ -జామిడల-యునాఫిఖీ 
నావల్ -కాఫిరీసా[ - జహాన్న మ- 

జమోఆ, 141. అస్లు యతరబ్బ సూన-బికమ్-ఫఇన్-కాన'లకుమ్ "ఫత్ వా వ్ 

మినలాహి-ఖాలూ-అలమ్"నకు మ్-మఅకుమ్-వఇిన్-కాన-లిల్ -కాఫిరిన- ననీ 
య 

బున్-ఖఫాలూ' అలమ-నన్-తటోవిక్ అల వమ్-వనమ్-న అ కుమ్-మిసల్-మూమి 

ఆత ఆంత తీ 

నీన. ఫల్లావుయవా'కుమా-టై నకుమ్ -యామల్ -ఖియోమతి-వలన్-యజ్- అల 

ఆావాుు-లిల్ -శాఫిరీన.అలల్ -మూమినీన-నవబీలా. 

"187, ఎవరు ముసల్మానుల్లై మరల అవిశ్వాసులై మరల ముసలా 
నులై మరల అవిశ్వొసుల్రై అవిశసమునే వృద్ధిచే సీకొనిరో అట్టివారిని దేవుడు 

ఎన్నటికిని తమింపంయ, మటి వారికి మార్దము చూపండు. 189. ఓ (పవశా! 

వంచకులకు దుఃఖకరమైెన బాధ గలదు అని వారికీం చెలుపుము. 189. ఆ వంచ 

కులు ముసలొగనులను వదలి, అవి? ససులను స్నేహితులు గాం చేసికొను 

చున్నారు. వారు అవిశ్వాసుల యొద్ద గౌరవమును కోరుచున్నారా ! గౌరవ 

మంతయు బేవుని చేతిలో నున్నది. 140. మణి యు టేవునివాక్యములనుగూర్చి 

తిరస్కారమును పరిహాసమును మీరు వినునవుడు అట్టు చేయువారితో వారు 

ఇతర సంభాషణలు [పారంభఖింపనంతవ అకు వారితోంగూడి కూర్చుండకుండు 

అని మాకు ఖురానులో చేనుడు ఆజ్ఞచేసియన్నాండు. అట్టు మిరు జేసీ తిెరేని 

మారును చారివలె అగుదురు. నిశ్చయముగ "దేవుండు వంచకులను ఆవి'ళాషను 

లను నరకములో ఒక్క-చోట చేర్చును. 141. ఆ వంచకులు మా విషయమున 

చేచియున్నారు. కావున మోకు "దేవునినుండి విజయము లభించిన చో ఏమి 

మీతోయహాడి మేముండలేదా అని పలుకుదురు. మళీయు ఆవిశాషసులకు 

(విజయములో) కొంతభా గము లభించిన వో వంచకులు వారితో వమి మాతో 

ఫపోరాడుటకు నూకు శక్తి లేకుంజెనా ! వాణియు మేము మిమ్ము యసల్యా 
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నులనుండి రశక్రింపలేదా అని పలుకుదురు, కావున "దేవుడు తీర్పుదినమునందు 

మామధ్య తీర్చుచేయును, మణీయు జేవుండు ఎన్నండును అవి శ్వాసులకు ముస 
లానుల_పె విజయవార్షము నొనంగండు. 

వ్యా! 187. విశ్వసించి మరల మతభ్యాష్టులడ మరల విశ్వసీంచి మరల 

విశ్వాసమును వీడి అందే వృద్ధిపొంది అవిశ్వాసస్థి స్థితిలోనే చచ్చినవారికి మో 

తములేదు, అట్టి చంచలన్వభో వము గలవారికి సన్నర్షమకూడ లభిం'పనేరదు. 

188, వంచకులు ముసల్మానుల సఖ్యమును పదలి శ్రతుకివ్రులగు అవి శ్వానులతో 

స్నే వాము చేసి కొనుచు వారియొద్ద గారవముగలుగునని ఆకించుచుండిరి, అది 

(భమ మామే. అన్ని గారవయులు దేవుని చేతిలో నున్నవి. ఆతనికి విఛేయు 

లైన భక్తులకు ఉభయలోకములలోను గౌరవము లభించును, కావున అవిశ్వా 
నులతో చేరిన వంచకులకు ఉభాయలోకములలోను అనవూనము నరకబాథ 

మాత్రము లభించును అని పాచ్చరింపయిడియె, 140. వంచకులు, తమతమ సభ 

లలో "దేవుని వాక్యములను తిరస్క-రించుచ్చు వాని పరివాసీంచుచుండిరి, అం 

దుకు చేవుండు “ముసలొానులు అట్టి పభిలలో కూర్చుండకూడదు, నభ వారు 

ఇతర సంభాషణ పారంభము ౩ చేయున నంతవలుకు ఆ నభలో నుండకూడదు, 

అట్లుశాక ఆ సభలోనే కూర్చుండి ఆ తిరస్కారము, ఆ యగతాళి వినినచో, 

మనస్సులో అసవ్యామున్నప్పటికీని వినువారును ఆ వంచకులలో చేరినవ్నారె 

పొపము ఒడికట్టుకొనుదురు” అని సెలవిచ్చెను. ఈ ధర్మము దీనికి ముందు 

ఖురానె, పరీఫులో సూశి అన్ ఆములో వప్పంబడినది. ఎట్లు, అవిశ్వాను 

లును వంచకులును తిరస్కారముచేయువారితో చేరుకొనిరో ఆటులే నరక 

బాధలోయహాడ చేరుకొనుదురు. 141. ఇందు వంచకుల కుట తెలుపంబడా 

చున్నది, ముసలాగ్హనులకు యుద్ధములో విజయముగలిగి నపుడు మాకుకూడ విజ 

య ధనములో భాగము లభింపేవ'లెను మేము మాతో నుంటిమి అని స్నేహా 

భావము తెలుపుదురు. వా సవములో వారు ముసల్మానులవ అపజయముగలిగి 

వారు నించిన బాగని జేచియుందురు. అందువలన నే ముసళ్యానులవై 

అవిశ్యాసులక విజయము లఫీంచినచో వంచకులు కాఫీర్హలో కలిసి ఏమయ్యా 

మోకు మాతో పోరాడుటకు శ కృగలిగి యా ముసల్మానుల పఠథ్షయు చేరగ 

మోకు. తోడుపడి మిమ్ము ముసల్యానులు వధింపకుండ మిమ్ము రక్షి ంచితిమి 

గదా! మాకు లభించిన విజయ ధనములో మాకుం గూడ భాగము 

"రావలెను, ఆని వంచనలు నలువుదురు. వంచకులకు నరకమును మున 

లాను భక్తులకు స్యర్షయును లభించును. దీని గూర్చి తీర్పు దేవుడు తీర్పు 

దినము (ఖయామతు) సందు చేయును. వంచకులు ముసల్మానుల నాశ 

4) 
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మును కోరుచున్నారు, అట్లు ఎన్నటికిని కానేరదు. చేవుడు ముసలాత్రి! 

లందత్రిని అన్ని దేశములలో నిర్మూూలించునట్లుగ ఆవిశ్వాసులకు బలమా 

శ్ర _క్రియును నొనంగండు, 

142. ఇన్నల్ మునాఫిఖీ న-యఖాది
డా నల్లాహా-వవువ-ఖా దిఉవుమ్ -: 

జ! 

_ై నాటీ బీ 

ల్తిడొ ఖామూ ఇ్లలస్ -సలాతి-ఖా మూ7-జసాలా-యు రా 
ఊనన్ -నాన-వ లా-యడు 

భూనల్లాహా-ఇల్లాఖలీ లా, 148. ముజబొ-జవీన-బై నజాలిక-లా
 బ్రలా-హో ఆలా 

నలా-ఇలా-హోట్-లాఇ-వమన్ యుజ్ -లిలిల్లావు-ఫలన్ -తజిద-లవూ-సబీ అ 

142, నిశ్చయము గా వంచకులు చేవునిమోసపుచ్చు చున్నారు. మతి౮ 

-జీవుంయ వారిమోసమునకు రిక్షవిధించును. మజియు వంచకులు న మాజున 

నిలు దునపుడు నాల సోమరితనములో '(పజలుచూచుటకు నిలుతురు. మ౭కి= 

వారు దేవునిని చాల కొద్దిగా స్మరింతురు, 148. వారు ఇటునటు గాక ము! 

లో (శేలాడుచుస్నారు, మలి "దేవుండు ఎవనికి మార్హము తప్పించెనో అు 

క్రాలకు వేలుమార్లరు నీవు పొందంజాలవు, 

వ్యా! 142. వంచకులు పెక మాత్రము విశ్వానులవల నటించి లో 

అవిశ్వాసులు గానుండి) ముసల్మానులను
ండి యు అవిశ్వాసుల నుండియు “జీ 

పొందుటకు యత్నింతురు. ఆట్టు వారు చేవునిని మానపుచ్చుటకు చూత 

కాని జజీవుండు వారిని కొంతకాలము వదలిపెట్టి పిదప వారి కుటలు మస€ 

నులకుడెలి వి వంచకులను అవనూనపలు చెను, పరలోకములోను వారికీ ౫ 

బాధగలుగును. అట్టు వారు తొము కావించినమోసము వంచనమెలని ఈ 

మోసపోయిరి. ఇస్తామ్లో ముఖ్యధ రి మైన నవూజును వంచకులు భక్షి! 

ర్వకముగ సలుపరు. ప్ర)జలుచూచి మెచ్చూకొనుటకువచ్చి సోమరితనము; 

వలాటి యుత్సాహములేకుండనిలుతురు. వారు దేవునిని భాక్షితో స్మరిం; 

న్మరించునట్లు నటింతురు. 148. వంచకులకు విశ్వాసమునందు స్థిరత్వము న్ 

దున ఒకపుడు ముసల్మానుల సక్షమున (వాలుదురు. మణొకపుడు ఆవిశా్వ 

పక్షమునకుపోవుదురు ఇటునటు స్టిరముగాంగాక్ మధ్యలో చేవులా డుచునా 

మనపూర(కముగ విళ్వనులుకారు. మణియు బహిరంగముగాను ఆజి 

నులుకూడ కారు. ఇట్ట చంచలస్వభావము గలవారి! సన్మార్లము దొరక ఆజ్, 

-జీవ్లుండు మార్లము తప్పించినవారికీ మజొక (తోవదొరక చేరదు. 

144. యాఅయ్యువా బ్లజీన-అమనూ-లాతల్ 
-తఖాల్ -కాఫిరీన- 

జాం 

యాతామిన్-దూనిబ్ "మూమినీ 
న-ఆలు దీదూన అక్ _తేవ్ - అలూా- ీలాపీా- డా 

మ | 
గా 
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మ్-నుల్ -తౌనమ్ముబీనా. 145. ఇన్నల్ -మునాఫిఖీ న-ఫిర్-దరి_ల్-అస్ ఫలి" 

మినన్ -నారి-వలన్-తజిద-లవుమ్ ననీ రా, 146. ఇల్ -లల్లజీన-తాబూ-వఆన్-ల 

హూ వఆ-తేసమూ -బిల్లాహి-వఅఖ్్లల సూ-దీనహుమ్-లిలాహి-ఫఉలా బ్రక-మల 

ల్ -మూమినీన-వ సౌష-యూ తిల్లావుల్ -మూమినీన-అ(జన్-అజీమా. 147. మా 
కాలా. 

యఫ్ -అలుల్లావు-బి-అజా-బివమ్ -ల్తిన్-షకర్ తుమ్-వఆమ న్త్తు మ్'వళానల్లాహు . 

షాకిగన్-అలీ మా, 

144. ఓవిశ్వాసులార! మిరు ముసల్మానులను వదలి అవిశ్వానులను మో 
స్నేహితులుగం జేసికొనకుండు, ఏమి మోరుమోావై "దేవుని స్పష్ట మెననిందకు పాతు 

వు (ప్రమాణము) కల్పించుకొనకోరుచున్నా రా! 145, నిశ్చయముగా వంచకులు 
నరకాగ్నిలోను అన్నిటికంయె కిందటిఫభాగములో నుందురు. మతి వారికి సవ 
యు నెవనిని నీవు పొందంజాలవు. 146. కాని ఎవరు తమావణకోగి తమశార్య 
ములను సవరించుకొని చేవ్రుని న్నాశ్రయించి తమ మతమును (ప్రత్యేకముగా 
దవునికిం జేసి విభేయులగుదురో వారు విశ్వాసులతో గూ డియుందురు. 

మణీయయు త్వరలో నే "దేశ్చండు ముసల్యానులకు గొప్ప వుణ్య ఫలిత మొనంగును, 
147. మిరు కృృతజ్ఞతవహించి, విశ్వసించినచో శజేవుండు మిమ్ము శిక్షించి 
పొందుభల మేది ? మణీ దేవుండు యోగ్యతనుగుర్తించువాండును సర్వజ్ఞ డును, 

వ్యా! 144. వంచకులు, ముసల్మానులను వదలి శ తువులగు అవిళ్వొ 
నులతో సఖ్యము చేనీకొనుచుండిరి, అట్లు చేయుట వంచనకునూచన. కావున 
ముసల్మానులు తేమ ముసల్మాను సాహూదరులను వదలి తమ శతువులగు 

అవి శ్వానులతో మనఃవ్రూర్వకముగ చ్చీ వాము వేసికొని మునల్మానుల రహా 
సక్టములను వారికీ 'దెలుపంగూడదు. ఆటు న్నేపాముచేసీకొన్న చో జేవుండు 
మిమ్ము నిందించి శీక్షించుటకు అది హేతువగును, కావున అట్టు చేయవలదు. 
145, ఈవాక్యములో వంచకులకు లభించు నరకబాధ తెలుపంబడుచున్న ది. నరక 
ములో ఒకటిన నొకటి భాగములు గలవు, అందు అన్ని టికంటు|కిందిభా గమయు 
చాల బాధీంచునది. అందు వంచకులు వసింతురు. ఆందుండువారిని తేప్పిం చు 

'స్నేహితుండు వారి శవయను దొ౭కడు. -కాహన ముసల్మానులు, వం చకులలో 
నుండు దుర్రుణముల వహింపంగూడదు. 146. వంచకులు తమ వంచనవదలి డేను 
నితో క్షమాపణ కోర తమ పాపకార్యములు వదలి సత్యా. రకములు చేసి 
"దేవుని మతేమగు ఇస్టామ్ను, గట్టగా పూని చేవునినై నాధారపడి ఆతని'ే 
ఆశ్రయించి భయణ క్రులు వహించిన చో “దేవుండు వారి పాపములను తని 
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యను. వారు ఉభయలోకములలోను మసల్యానులతో. గూ డి యుందురు, మున 

ల్నానులకు లభించు గొప్పు ప్రణశ్టి ఫలితములు వాగికింగూడ లభించును. 147, 

దేవుడు అందజి యోగ్యత తెలిసినవాండు. అందటణిీ కర్మలను కాగుగ చె 

అలు గువాయడు, జేనునియందు కృతేజ్ఞతే వహించి విశ్వాసము గలిగిన వారిని 

ఇక్షి౦ంపండు, వారి కర్మల ఫలితము వారి కొసంగును. ఆతండు అవిశ్వొానులను 

వంచకులను శిక్షించును. 

అణవ కాండను 

148. లాయుహిెబ్ -బుల్లా-హుల్ -జహ్ర-బిస్ -సూఖఇ-మినల్ "ఖాలి- ఇ 

ల్లా-మన్-జులిమ-వకానల్లాహు-సమో-అన్"అలీమా. 149. న్ తుబ్దూ-క్రోరన్ - 
వడా అలాని టి 

ఇా-తుభాఘఫూావు-కె-తఅ-ఫూ-అన్' సూల్తిన్" ఫల్తిన్న ల్లా వాెకాన - ఆఫువ్యన్_ 

ఖదీరా. 

148. ఒకరి లోపములను వె ల్లడించుటను దేవుడు (పేమింపండు శాని 

ఎవ్వనికి అన్యాయము జరిగినదో (వా౭డు వెలడింపవచ్చును) మజియు 

"దేవుండు సర్వము వినువాండు సర్వము తెలిసీకొనువాండు, 149. మారు వైన 

న త్కౌార్యమును -బెల్లడిగాంజేసినను లేక చాని చాంచినను లేక చెడుగును 

వృమించినన్తు దేవుండు తమించువాండు సర్వశ క్షుండు అని యొఖఅుంగుండు, 

వాని! 148. ఎవరికైన ఒకరి తప్పులు) లోపములు, చెలినినచో వాని 

"వెల్లడింపరాదు, అట్లు చేయుట "దేవుని! ఇవ్రముకాదు, ఫీ నంతవలుకు ఒకరి 

తప్పులను లోపములను దాంచవలెను. కాని ఎవ్నరెన ఒకినికీ అన్యాయము చేసీ 

నచో ఆ అన్యాయమును (ప్రజలతో చెప్పుకొనవచ్చును. అది తేప్పుగాదు, సర్వ 

ము చేవు(డు వినువాడు. నర్వము బెలిసిన వా(డు. కావున ఎవరికర్మలకు6 దగిన 

ఫలితము వారి కొసంగును. 149. ఎవనికి అన్యాయము జరిగినదో ఆతడు 

ఓర్పువపహించి శ్షమించుట యు తేమము. అయిన అతడు తనకుం గలిగిన 

అనాక్ట్రయమునకు పరిహారము తీసిక్రొనవచ్చును. "దేవుండు. సర్వశ_క్తిగలిగింయ 

మానవుల పావములను తమించుచున్నాండు గదా! మానవులుకూడ తమకు 

అన్యాయము చేనినవారిని శ్షమింపవ లెను, 
కీ 

150- ఇన్నల్లజీనాయక్ ఫురూన-బిల్లాహివరుసులిహీ-వయుకీదూన- అన్ 
జీ బిరా 2 

యుప ర్రిఖూూ-టైనల్లాహి-వరునులిపహీవయఖూ లూన-నూమిను-బిబ అ జన్- వన 
న. 

కొష్టురు-బి బఅ-జిన్-వయురీదూన-అన్ "యత్ తఖిజూ-బైె న 'జాలిక-సవబీలా. 151 



ఉలాఖఇక-పుముల్ -కాఫిరూన.వాఖ్ఖన్ -వఅత-తద్నా-లిల్ -కాఫిరీన-అజాబమ్ 

ముహీనా. 152. వల్లజేన-ఆను నూ-లిల్లాహి-వరుసులిహీ-వలమ్-యుఫ ర్రిఖా-టై. 

న అవా దిమ్-మిన్ -వాుచ్ _ఉలాఇకాసా ఫ-యూతీహిమ్-ఉజారహుమ్- వకానలా 

వు-గఫూరర్ _రహీమా. 

150, 151. ఎవరు చేవునిని ఆతని(పవ_క్షలను తిరస్కరించి "దేవ్రనియం 

దును ఆతని (పవ_కృలయందును (విశ్వాసవిషయమున) భేదముకల్సింప కోరుచు, 

కొండని విశ్వసించుచున్నాము మజీకొందణిని తిరస్కరించుచున్నా మని 

చెప్పుచు, దానిమధ్య ఒక మార్షము కల్పింపకోరు చున్నారో వారు నిజమైన 

అవిశ్వాసులు, మణీ యు మేము వారికొలకు ఆవమానకరమగు బాధసిద్దపలచి 

యున్నాము, 152, మణీయు చేవునిని ఆతని ప్రవ _కృలను విశ్వసించి, (పవర 

లనుగూర్చి విశ్వాసములో భేదము కల్పింపనివారికి "దేవుండు. శీఘ9ములో'నే 

వారిప్రుణ్యఫలితము లొసంగును. మజీయు దేవుడు యమించువాండు దయాళువు. 

వ్యా! 150, 151. ఈ వొక న్టములలో మూదులును నస్రానీలును వహిం 

చు విశ్వానమునుగూూర్చి చెప్పంబడినది. కొందణు దేవుని నమ్మి (ప్రవక్తలను 

విశ్వసింపరు. "జీవుని ప్రవక్తలను తిరన్మరించుట ేవుని తిరస్కరించిన మే. 

యూదులు హజత్ ఈసాప్రువక్షను హజత్ ముహమ్ముదురసూలును విశ్వ 

నింపరు, వాలి యు నసానీలు (కై)_కనులు) హజ్రత్ మహమ్మదు వైగంబ 

రుల వారిని విశ్వనింపరు, కావున అట్లు కొందణిని నమ్మి కొందఆిని తిరస్క 

రించుటసంపూర్ష మైన ఆవి శ్వాసము. దానికినరక శిళలభించును. "దేవునిని ఆతని 

(పవ_క్షలందటేని విశ్వసింపవలెను. ఒక్క- ప్రవక్తను తిరస్కరించిన అ-డణ్ని తిర 

స్క-రించినట్లగును, అట్టుచేయువారు విశ్వాసమునకును అవిశ్వానమునకును మధ్య 

ఒక మార్షము కల్పింప చూతురు. అది "దేవునికి అంగీకారముకాదు, 152. ఈ 

వాకష్టములో ముసల్మానుల విశాషసమునుగూర్చి చప్పంభైడినది, ముసల్మానులు 

చదెవునిని ఆతని [ప్రవక్తలమధ్య వలాటి భేదముపాటింపక సంపూర్హముగ ఆంద 

టిని విశ్వసింతురు. కానున వాకిశీ డేక్చండు గాప్పభలితము రొనంగును. వారి 

పొరపాటులను శమించి కరుణించును. 

158. యస్-ఆలుక-ఆవొా లుల్ -క తావి- అన్-తునజ్ జిల - అరై హిమ్ - 

కిశాబమ్-మినస్-నమా ఇ-ఫఖ ద్-సఅలూ-మూసా-అక్బ ర- మిన్-జూ లిక - ఫఖా 
ఆది బీ టీ ది 0 

లూ-అరినలాపహా-జవారతన్-ఫఅఖ జత్ -వుముస్ -సాఇ-ఖతు-బి జు లిపిమ్ - సు 
a) 
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న్ముల్ -శఫ మాల్ ఇన్ల-మిమ్-బలది. -మా-బాఅత్ -వుముల్ - -బయ్యినాతు- ఫ- 

అఫానా.అన్- జాలిక-ఆతెనా- మూసా-నుల్-తానమ్-ముబీ నా. 154. వరస 
బిర గ. ని అవనీ _ శ చి 

అనా- ఫాఖ'హు-ముల్ “శూర బి-మోసాఖహిమ్. వఖిల్నా- లసహ్బుముగ్ - ఖులుల్- 
అడ్ అవిడ 

భాబనువే -జదస్ -వఖుల్నా "లహుమ్ -లాతఅ-దూ-ఫిస్న వ్లీవఅఖబ్నా-మిన్నుమ్ 

మోసాఖన్-గలీ జా, 

159, (గంథముగలవారు, నీవు వారివై (వాసీన యొక (గంథమును 

ఆకాశమునుండి దింపునట్టు వారు నిన్ను అడుగుచున్నారు. మణీ వారు దాని 

కన్న ఆధికమెనది మూసా నడిగియున్నారు. వారు మాకు దేవునిని స్పస్టముగా 

చూపీింవుము అని అడిగిరి. కావున వారు గావించిన వాపములకుంగాను వారిె 

వీడుగుపణాను, పిదప వారు తమకు స్పష్ట్టమెన సూచనలు వచ్చిన తరువాత 

ఆవుదూడను (జేవునిగా) చేసికొనిరి. విదప మేము దానిని క్షమించితిమి. మళీ 
యు మేము మూసాకు న ఏప్రమెన బలమునొసంగితిమి. 154. మజియు మేము 

వారినుండి యొడంబడిక పుచ్చుకొనుట వారివై కొండ నె తిలీమి, మజీయ 

మేము వారిలో మారు సాష్టాంగపడుచు చా్యారములో ప చేళింవుండు అనీ 
వెవ్పీతిమి. మణీయు శనివార ధర్మమును అతి[క్రమింపవండు అని వారిలో పలి 

కితిమి, మణీ మేము వారినుండి స్ట మైన ఒడంబడికను తీసికొంటిమి, 

వ్యా! 158. కొందజు యూదులు హజల్ ముహామ్మదువారియొడకో 

వచ్చి మోరు నిజమైన "దేవుని పవక్తలై నచో ఒశేతూరి వ్రాసిన (గంథమును 
దింవుండు అని -డ్వేషభావముతో నడిగిరి, చానికిందు బవాసి త్యంబిడి నది. స్ట్ 

ప్రవక్తా ! యూదులు నిన్ను అడిగినది ఆశ్చర్యకర మైననూటశకాదు, వారి న్వ 

భావమే యది. మూసా వవక్తతో చేవునినే మాక స్పష్టముగా చూసుము. 

"లేనిచో మేము విశ్వసీంపము అని (పన్నించియున్నారు. దానికీంగాను వారిపై 

విడుగుపడి యూదులు చచ్చిరి. ఆపుడు మూస్మాప్రపక్త పా్రిర్ధనలవలన బేవ్రండు 

వారికి మరల (ప్రాణముపో నెను. అట్టి "జీవుని మహినును దూ చియు వారు 

ఆవుదూడను చేవుని గాం బేనీకొని పూజించిరి. తుదకు "దేవుండు వారి పాపము 
ను క్షమించెను. ఆవుదూడను సూ జించినవారు వధింపంబడిరి. అట్టు మూసా 

(పవ కోకు ేవుంతు స్పష్టమెన బలము నొసనంగాను, ఈ విషయములు వివరము 
గా సూరే బఖరాలో వాొనీయున్నాము, 154. యూదులు తె రాతు గంథము 

లోని ధర్మములు చాల కఠినములుగా సున్నవి ఆని పలుకసాగిరి, అందుకు వారి 

తలలవవై దేవుండు తన శక్తిచే తూరుకొండ నె-కైను. అపుడు యూదులు ఆ 
కొండ తమ తలలవై పడునను భఖితిచే మేము తౌరాతు ధర్మములు సమ్మతిం 
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చి తిమి అని వాగ్దానము చేసీరీ, యూదులకు ఒక (గామములో సాహా ంగము 

(సీజ్ఞా) చేయుచు తేలు వంచుకొని ప్ర వెళింపుండు అని "దేవుని యాజ్ఞ కాంగా 

దానికి వ్టతిరెకయమగ వారు పిజ్ణలతో జాటుచు పోయిరి. దానికి శిక్షగా వే 
గు ఆను రోగము వారియందు 'వ్యావించి -వేలకొలంది మంది మరణిం చిర 

యూదులకు ఫనివారమునాండు చేపలు వేటాడకూడదు అని సెలవ య్యును. దొ 

నికి వన్చతి-రేకము గ సఫనివారము నాయడు తంతములతో చేపలను గంటలు త్రవ్వి 
ఆందు పడునట్లు వేసీ మణునసటివినము పట్టుకొనుచుండిరి. దానికి న్లిక్ష గా 

యూదులు కోతుల. రి, ఈ విషయములుకాడ నూశే బఖరాలో వివరముగా 
వచ్చినవి. అక్కడ చూచుకొనుండు. 

155. ప్రెబినా- నఖ్- జిహామ్ _మాసాఖమవుమ్ -వక్యఫ్రహిమ్ - -బి- ఆయాతి 

నాపి వఖత్లి-హాముల్- ఆంబీయాలఅ విశ రి- పాఖఖిన్-వఖా లిపామ్. ఖులూ 

బునా-గుల్ఫున్. -బల్ -తబ- అల్లాను-ఆలైహో -బికుఫ్ దిపాయ్ ఫలాాయామినూన- 
i) 

ఇల్లా ఖలీలా. 156, వావి “ఏ కుఫ్ఫీహిమ్ - వఖాలిహామ్ - అలా-మర్ యమ-బుహో 

నన్-అజీమా, 157. వఖా- -లిహిమ్-ఇన్నాఖతల్- నల్ - మనీహూఈసబ్న - మర్ 

యమారసూలలా! హా-వమా-ఖతలూహు- వమాసలబూవా వలాకిన్-ముప్బీహ-ల 

హుమ్- వఇన్నల - లజీనథ్_ తలఫూ ఇహి- -లఫీ.షక్కి-మ్ _ మిన్ వు మాలహ్కుమ్- 
లీ 

హీ -మిన్-ఇల్నిన్-ఇల్లా ఖ్ - తి బాజ్ -జన్ని- వమా- ఖతలూహాు- యఖీనా, 

158. బల్ - రఫఆ- అ-వాల్లావ- వకానలాహు- అజీజన్-హికీమా, 159. వఇమ్- 

మిన్ -అవాలిల్ "కీ తాబి-ఇ్రల్లాల యూమి నన్న -బిహీ-ఖబ్ల- మా తిహీ-వయాముల్ 

ఫయామతి. వయకూ ను. అలై పేయ్ -షహీ దా, 

155, వారికి లభించిన నిక వారు గావించిన ఒడంబడికను త్రెంచుట 

వలనను, వారు చేవుని సూచనలను తిరస్కరించుటవలనను అన్యాయము గా 

వారు ప్రవక్త కలను చంపుటవలనను, వారు మా హృదయములు తెరలలో 

నున్నవి అని చెప్పుటవలనను. అట్టుకాదు. వారి అవిళా(సమువల ననువారిహృన 

యముల పై డేనుండు ముద వేనియున్నాండు. కావున కొండలు తేప్ప మిగిలిన 

అనేకులు విశ్వసింపరు. 156, 157, వారికి లభించినళిక్న వారి తరస్కా.రమువల 
నను వారు మర్యమ్నుపై గొప్పఅపనింద మోవినందునన్కు దేవుని పివక్తయు 

నురశ్థయునకు ఫుల ఏండునగు ఈసాను చంగితిపునివారుపలికి నందులకును, మణీ 
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వారు ఆతని చంపలేదు, మణి సీలువచై నెక్కి.ంపలేదు. "కాసి వారు నసంబేపాము 

న మునింగిది, నులి యు ఆతనిగూర్చి 'భేదాభ్మిపాయములుగలవారు ఆతని విష 

_ యము సం బేహించుచున్నారు. ఆతనిగూర్చి వారికి వాస్తవమైన విషయము 
తెలియదు, కాని వారు ఊపాను వూతము అనుసరించుచున్నారు. మజీయు 

నిశ్చయముగ వారు ఆతని వధింపలేదు, కాని "బేశ్రండు ఆతనిని తన యొద్దకు "నెక్సు 

కొనెను, మటీ దేవుండు సర్వశ కుండును వివేచనాపరుండును, మతీయు గ 3 
థముగలవారిలో ప్రతి మనుజుండును ఈసాను, ఆతని వావునఠు పూర్వము 

విశ్వసీంచును. మణీయు ఆతండు తుది దినమునందు వారికి సాశ్ష్చియగును, 

_వ్యా॥ 155. ఈవాక్యయలో యూదులకు లభించిన శిక్షకు కారణములు 
చెప్పంబడినవి. యూదులు తౌము గావించిన ఒడంబడికలను తె '0వి చేవునిసూ 

చనలను తిరన్కరించి అన్యాయముగా డేవుని (పవక్కలను చంవిరి. హా(జత్ ము 

హమ్మదువారు యూదులకు ఇస్లామ్ ధర్మములను బోధింపంగా వారు మాహా 

దయములు చాల భద్రముగా 'తెరలలోనున్నవి. మొ బోధలు మాహృదయము 

లలోచారవు ఆని పలుకచుండిరి* అందుకు దేవుండు వెరుచెప్పునది సరికాదు, 

వారి తిరస్కారము వలన వారి హృదయముల వె ముదపడియున్నది అనెను. 

ఎట్లు ముద్రపడినవస్తువులో బయటినుండి ఎద్దియును చొరదో అట్టు వారిహృద 

యములలో సనాగ్హర్షవిషయమును బోధలును "వారవ. యూదులలో, అబ్బుల్లా 

బిన్ సలాము మొదలగు వారు కొందలు విశ్వసించి యిసామ్లో చేరిరి. మిగిలి 

నయయఘాదులందణును విశ్వసింపలేదు. 156: 158. యూదులనై. దేవునికి కోసము 

గలుగుటకు ల్రికను-కారణములు గలవు, అవి-ఈవాక్యమందు చెప్పంబడినవి,యూ 

దులు ఈసా (ఏస సు) (పవక్కను తిరస్కరించి ఆతని తల్నివె అపనిందమోశగిరి, వ 

ను క్రీస్తు -జీవ్సనీమహిమవలన తండి లేకనే బీబీమర్యము . గర్భమునుండివు కును, 
| అందుకుయాదులు మర్యమువై అపనింద మోపిరి. యూదులు ఏసుక్రీస్తును వధిం 

చి సీలువపై "నెశ్క్ంచితిమి, అని డంబములాడుచుండిరి. వారట్లు చెప్పుట వల 

నను యూదులు దేవుని కోపమునకు పాతు)లై అనేక బాధలకు లోఃబడిరి, 

యూదులుపలుకునది అబద్ధము. వారు ఏనును వధింసనులేదు. ఆతని నీలువచై 

నెక్కి_ంపనులేదు. ఏనును ాలినవానిని వధించి వారుసంచేహములోపడి వను 

క్రీస్తు నే వధించినామని మలీకొందటు లేదని అభీ పొయ భేదములు గలిగినవా 
55 వారికి నిజమైనసంగతి తెలియదు. వారుచేయునది యూహమా్ర మే, వ్" 
సృవమ ఏమనగా వసుక్రిస్తును చంపుట్నకై ఆయన యుండిన యి. టిలోనిక్తి 
యూదులలో నొకండు (ప్రవేశించెను, అపుడు దేవుండు ఏసు క్రీస్తును తనగొప్ప 
నకి చే తన యొద్దకు ఆకాశముసై క 'నెత్తుకొని ఇంటిలో (ప్ర వేశించినవాని రూప 

ము ఏసురూపము గా మా ర్చెను, మిగిలినయూదులు ఇంటిలో (ప్ర వేళిచి తవు 
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మనుష్యు నెచంవిరి. తరువాత తమమనుష్యుడుకనయిడకపో యెను, అందుకు యూ 

దులు కలహీింపసాగిరి. చనిళోయినవాండు ఏసు [్రీన్తు అనికొందజుకాదని కొం 

దజు ెప్పసాగిరి. తుదకువారికి వాస్తవము తెలియకపోయెను, వారు పన్నిన 

కుటట్రసాగ లేదు, "దేవుడుసర్వశక్తు (దను వి వేచనాపరుండును., ఆతనిశ కి కిమించి 

నది ఎడ్జియునులేదు. 159, ఏను క్రీన్మఆకాశమునై. నున్నాడు ఆయన తుదిదినము 
(ఖియామతు) నకు సమాపమున ఆకాశమునుండి దిగివచ్చి ఇస్లామ్ మత్మప్రచా 

రముచేసీ దజ్ఞాలు ఆనుదుష్టుని చంపును. ఆపుడు (గ్రంథము గలవారు ఆన6గా 

యూదులు కస్త సవ్రులు ఆండటును వసుకీ)స్తు చావకమూందు ఆతనిని నమ్ము 
దురు. యూదులు ముందు తిరస్క._రించియుండరి, మరల విశ ఏనీంతురు. చ 

స్నవులు ఆతనిని చేవునిగాన్కు "దేవుని కుమారునిగాను భావించి ననార్లము 

లోలంగి యుండిరి, కావున వారపుడు వను క్రీస్తు దేవుని (ప్రవ _కృమా[తమె అని 

విశ్వసీంతురు, తుదిదినమునందు యూదులు _కై)_న్నవులు గ్ర యున్న కర్ణ 

లను అధరగ్హములనుగూర్చి జీవుని యెదుట ఏసు క్రీస్తు సాత క్యమిచ్చును. 

160. ఫవి జుల్మిమ్ మినల్లబేన పోదూ హగ్రమ్నా- అవైహిమ్తయ్యి-చా ఛా 

తిన్-ఉహొల్లత్ -లవామ్-వబిసద్దిహి మ-అన్-నబీలిల్లాహి-కపీ రా. 161. వా అఖిజి 
అణాల 

హిముర్ - రిచావఖద్ -నుహూ" అన్వు-వలక్షి హిమ్-వ అమా ఏలన్నాని - బిల్ - 

చాటే రైక Ma 

దాతిలి- వఅఅ తద్నా-లిల్ కాఫిరీన- మిన్ హుమ్-అజాబన్_అలీమా. 162. లాకి 

నిర్-రాసిఖాన-ఫిల్ "ఇల్మి-మిన్హుమ్-వల్- -మూమినూన యూమినూన _ చి 
i అ Pu) 

నాడన్ జె జెల-బ్ఞలే "లెక -వ-నూడన్ బి జిల-మిన్ -ఖల్లీ బిక-వల్ -ముఖీమానస్ "నలాత - వల్ - 

మూతూనజ్ -బశాక-వల్ మూమినూనబిల్లాహి" వల్ "యామిట్ -అఖిరి- ఉలాబ్రక్ 

స-నూలీ-హిమ్ అజన్_.అజీమా. 

160. మజియు యూదుల పాపకార్య్యము లవలనవారికీ ధగగ్హము గానున్న 

ఆనేక పవితేవన్తువులను మేము నిపేధించితిమి. మణేయు వారు అనేవలను 

"దేవుని మార్హమునుండిఆటంక ప పలి చుచుండినందువలనను, 161. వారికి నివేధింప 

బడిన వడిలే వారు పుచ్చుకొ నుటవలననుు, అన్యాయము గ, లోకలసామ్ము తినుట 

వలనను (ఆశిక్న వారికి కలిగెను. మణీయు వారిలో అవిశ్వాసులెనట్టివారికిం 
గాను మేము దఖుకరమైన బాధ సిభ్ధపఖిచియున్నాము, 162. కాని “వారిలో 

| స్థిరమైన జ్ఞానము గలవారును, ముసలోనులును నీకొనం గంబడిన దానిని, నీకూ 

ముందు (ప్రవక్తలకు) ఒసంగంబడిన దానిని నమ్ముచున్నారు. మళియు ననూ 

4} 
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జును స్థిరముగా సలుపువారును, విధిదానము (జకాతు) చేయువారును అల్లాః 

యందును తుదిదినమందును వి? ్య్యసము గలవారును అగునట్టి వారికి మేము 

గొప్ప పుణ్యఫలితే మొనంగుదుము, 

వ్యా! 160, 161. యూదులు గానించుచున్న పాపకార్యములకును 

వారి దెష స్రష్రమునకును కఠినము గా ధర్మములు విధింపంబజెను. తె" రాతు[గంథ 

మునకు ముందు వారు తినుచున్న మంచి పదార్థములు కొన్ని వారికి శిక్షకు(గాను 

నిచేధింపయిడినవి, ఆవి ఒంకు, చాతు మొదలగునవి. ఆవు మేళల ఎముకల 

కును వీంపునకును తగిలియుంశు కొవ్వు గాక మిగత కొవ్వును తినహాడదులఅని . 

విధి.పంబజెను. యూదులు తౌము సన్మార్లమును అవలంవించియు ల్రతేరులను 

కూడ సన్మార్హమునుండి తప్సీంచుచుండిరి, ఇది వారి సృభావమై యుండెను, 

అందులకే అ నెక ప్రవక్తలను వధించి ఈసా (ప్రవక్తను ముహమ్ముదు వైగం 

బరుల వారిని నమ్మక తిరన్క_రిం చి9, వడ్డీవుచ్చు కొనకూడదు అను ధర్మము 

యూదులకు తెలియును. కాని వారు దానిని ఆలి[కమించి వడ్డవాన్టిపారము 

చేయుచు లోకుల సొమ్మును ఆధర్మముగా తినివేయు నుండిరి. ఇట్టి పాపకా 

రకములు చేసినందులేశే వారు ఘోరశిక్షలొంది ఇవామునందు గోరనము చెడి 

అవనూనమునకు పాళై రి. మణ్ పరలోకములోను యూదులలో విశ్వసింపని 

వారికి నరకచాధ గలదు, 162, యూదులలో అబ్దుల్లా బిన్ సలామ్ను ఆతని అను 

చరులును స్థీర మైన జ్ఞా నము గలిగి ఇ్రస్థామ్ లో జం. వారును ముసల్మానులును 

"దేవు. శొసంగిన అన్ని [గ్రంథములను విశ్వసించుచు నమాజు, దానము మొద 

లగు నత్కొా-ర్యములు చేయుచ్చు చేవునియందును తుది దినము '(ఖియామతు) 

నందునమ్మికగలిగియుండిన చోగొప్పపుణ్య ఫలితమగుస్వర్ష ము(జన్న త్ )లఖించు 

168. ఇన్నా -ఒఇె-హైనా-ఇలై క-కవూ-ష- హైనా- ఇలా-నూహిన్ _ 

వన్-నబీయిీిజన-మింబ అ-దిహీ--వాజా-ప్రైనా-ఇలా-ఇచ్రాపీమ-వ- ఇస్మాఈల 

వ-లస్ రొపోఖ-వయలఖూబ- -వల్-అసాతి-వ-ఈ ఈసా- వాఅయూ్య్యూబావయూనుస- 

వ-హారూనావసు లై మాన-వఆశై తైనా-దావూద" జబూ'రా. 164. వరుసులన్' న-ఖద్' 

ఖ్రసస్నా-? హుమ్_రలై కమిన్ -ఖబు- -వరుసులల్ -లమ్నఖ్ నుస్ వవ్ - అపై ర 

వగల్ల-మల్లాహు-మూసా- తస్టమా, 165. రుసులమ్ -ముబమ్.షి. రీన-వమున్" జెరీన. 

లిఅల్లాయకూన-లిన్నా సీ -ఆలల్లాహీ-వబజ్ జతుమ్-బఅ దర్-రునులి- వకానల్లా 
జ. ర నానీ (= EE _ొ 

హు-అ జీజన్-హకీమా, 166. లాకీనిల్లావు-యప్.వాదు- బిమా-అన్-జల- కలై కో 
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అన్-జలవూబి-ఇల్మిహీ-వల్ -మలా-ఇకతు-యష్ హదూన-వకఫా - బిల్లాహి - 
షహీదా, 

168, మేము, నూవుపను ఆతని తరువాత వచ్చిన [పవక్షలకును సం 
“దేశము (వహీ) పంవినట్లు నీకును సంజేశము (వహీ) పంవితిమి, మతియు 
మేము ఇ(బాహీమునకును, ఇస్మాంయాలునకును ఇస్ హోఖునకునుు యాఖూబు 

నకును, ఆతని నంతలివారికిని ఈసాకును యూనునునకును, వోరూనునకును, 
నులై మానునకును సందేశము (వహీ) పంకఫితిమి. మజియు మేకు దానూదు 
నకు జబూరు (గ్రంథ మొనంగితిమి. 164. మజశియు దీనిక్రిముందు నీకుం చెలివీ 

యున్న ప్రవక్తలకు సం దేశముపం పియు న్నాము. మణియు మేముమాకుం చెలుపక 
యున్న (ప్రవ కృ కలకును సంీశము పంవియున్నాము. మీ యు "దేవుండు మూ 

సాలో ప్రక్యేకయగా మాటలా ణెను. 165. పివక్తలు వచ్చిన పిదప జనులు 
-దేవునివై సాకు'పెట్టకుండుట కై సంతోషవ్నార్త నిచ్చువారలుగను భయ బోధ 
నిచ్చువారలగను శని (ప్రవక్తలను పంచెను. మజ దేవుడు సర్వశ కు (డును 

వివేచనాపకుండును. 166, కాని దేవుండు నీతు పంపిన (గంథమునుగూర్చి 

తాను దానిని జానఫవూర్వకము గా పంపెను అని సామ్ష్యమిచ్చు చున్నాండు, మ 

ఆయు దేవదూతలుకాడసాకులు గానున్నారు, మణీ దేవనిసాక్యు మేచాలును, 

వ్యా! 169. యూదులు వా(జల్ ముహామ్మదు చెగంబిరుల వారి యొద్ది 

కు వచ్చి ఆకాశమునుండి (గంథయు దింపుము అని వారిని ఆడి గియయండిరి, వారికి 

జవా బియ్యకము ందు వారి దువ ప్ర కార్యములు వై వె వాక ఫ్టములలో వివరింపంబడి 

ఇయ ఈ వాకన్టిములలో వారికి “సమాధానము 'ఇయ్యాయిడుచున్నది. “జీవుంటు 
అనేక పీవకృలకు తన సంేశము పంపినట్టు ముహవమ్ముదుుపవక్షకకూడ సండే 

సము (వహీ) పంచెను, అందజు [సవక్తలకు ఒకేతూరి ఆకాళమునుండి లిఖిత 

మెన గ్రంథములు పంపలేదు. నమయోచిపసముగ నతని ఇష్టము (పకారము కొం 

దణితో స్వయముగా మాటలా జెను.. (మూసా (పవక్త్ష్శో మాటలాజెను), 
కొందజీకీ తన దూతల (ఫరివ్వ) మూలమున తన సందేశము (వహీ)పంచెను. 
మతేకొందఆికి లిఖిత మైన (గ్రంథమే పంచెను, (మూసా ప్రవక్తకు లిఖితేమైన, 

తౌరాతుగంథ మొసంగాను), ఇవన్నియు దేవుని సం చేశములు అని జనులు 

నమ్మువలెను. "కాని లిఖతరూపము గా నే వచ్చినగాని మేము నమ్మము అని 

పలుకుట అవివేకము, ఇది భక్తులకు తగదు, లది విశ్వసింపకుండుటకు ఒక 

నెపయ మాత్రమే గాని వేటుకాదు. నూహుపవ కను తిరస్కరించిన జనులకు 
జేవుని శిక్ష గలిగను, ఆదమునుండి, నూహువటకు వచ్చిన పవ క్షలకాల 
ములో జనులకు శిక్షగలుగలేదు, అపుడు మతేప్రచారము (పారంభదశలో నుం 



$24 ఖురాణజెన్షరీఫ్ [కాండము ర్ 

జను, దావూదు (పవ క్త కొసంగయిడిన (గంథమునకు "వేరు జబూరు. "దేవుండు 

అనెక (పవ కలను పంవీయున్నా (డు. వారిలో కొందణి వేరును వారి విష 

యములను ఖురానె షరీఫులోం చెలికియున్నాయడు,. అనెక ప్రవక్తలపెవ్లను 

వారి" విషయములను అందు “తెలుపబడ లేదు. వారికందతికిని "దేవుని సందేశము 

వచ్చెను, కావున మునల్మానులు దేవుండు పంపిన అందు (ప్రవక్తలను విశ్య 

నీపవతెను, ఈనూశా మదనీసూరా. పీనికిముందు మక్కీ సూరాలలో కొం 

దబు (ఫనక్తల విషయములు వివరింప(బడినవి. ఖురానె షరీఫులో వచ్చిన 
పివ_క్తల వేను :-_ఆదము, ఇదీసు, నూవు, వూద్దు నాలిహ్, ఇటా 

పీీము, లూతు,ఇస్మాఈలు, ఇస్ హోఖు, యాఖూబు,యూనుఫు, అయూాన్బీబు 

షువిబు, మూస్య్కాసాోరూనుు యూనుస్తు దావూదు, సులైమాను ఇల్య్యాసు, 

అల్ యస, జకియా్సా యహ్యా,ఈసా, జుల్ కష్టి వాజత్ ముపామదు. ఈ 

(పన కృలవిషయము. సూర యే అంబియాలో వివరము [వాయుదుము, హాజత్ 

ముహామ్ముదువారి చరితము కోరువారు మేము ప్రకటించిన జగత్ [పవ_క్త( డు 
భాగములు) అను (గంథయు చూడవలెను 163. దేవుడు పీవ_క్షలను షంవి 
యున్నా-డు, విశ్వసించి నక్కా-ర్యములు చేసిన వారికి మోత్షయుగలదు అని 

సంతోషవా ర నిచ్చిరి, మజీయు తిరన్క-రించి ఆవిశ్వానువై నవారికి నరకబాధ 

గలదు అని భయబోధ నిచ్చిరి, ఎందుకన, తీర్చుదినమునందు జనులు మాకు 

"దేవుని యిష్టము అనిష్టము తెలియలే జీ అను సాన డేశ్చనిపై మోపకుండుట కె 
(పప క్షలను దేవుడు పంచెను, “దేళండు సర్వశ క్తుండు. యుశాయు క్షములు 

దెలిసిన వివేచనాపరుడు, 166,అని శౌ ఏసులు, యూదులు, ఖురానుగ ) థయును 

తిరన్క-రించిన తిరస్క-రింపనిండు, కాని చేవుంయ తానుపంవీనఖు రాను గంథము 

ను జానవూర్వకము గా పంచెను అనియు అందు గొప్పజానమును విద్యయును 

గలదు అనియు సాత్యమిచ్చుచున్నాండు. "దేవుని సాకి ఫ్రమే చాలును. జేవ 
దూతలు గూడఖు రాన్ముగంథము దేవు డుపంవినగంథమని సాత్యమి చ్చు చున్నారు 

167. ఇన్నల్లజీన-కఫరూ వసద్దూ-అన్-సలీ లిల్లాహా-ఖ ద్-జల్లూ జలాలమ్-బఈ 

దా.166.ఇన్న ల్లణీ న-కఫరూ-వజలమూ-లమ్-యకునిల్లావు-లియన్ ఫిర-లవామ్ 
వలా-లియవాదియపహుమ్ -తరీఖా,1699 ల్లాతరీఖ-జహాన్నమ-ఖాలిదీన-ఫీవహో-అబ 

టీ లీ ల అయన 

దన్ నకాన-జాలిక "అలల్లాహపి” మసీ రా. 170.యా-ఆయ్యునాన్నాను-ఖద్' జొఆకు- 

ముర్ -రసూలు-బిల్ -హాఖ్ ఖి-మిర్ -రబ్బికుమ్ -భఆమినూ "ఖు రల్ -లకుమ్-వఖన్ 

తక్ ఫురూ-ఫఇన్న -లిల్లాహీ-మా ఫిస్ -నమావాతి-వల్ అర్ జ-వకానల్లావు-ఆలీమ 
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167. అవిశ్వాసుల "బేవుని నమార్లమునుండి ఆటంకపఅచినవారు. 'చాల 

దూరమైన దుర్మారగ్దములోపడినవారు. 08. అనిశ్వాసులై అన్యాయము చేసి 

నట్టివారిని "దేవుండు క్నమించువాయడు గాని, సన్మార్షము చూపువా(డుగాని శాం 
డు 169, కాని వారికీ నరకమార్షము చూపును, వారందు నదాయుందురు, మణి , 

యు లది చేనునికీ చాల నులునేన పని. 170, ఓజనులార! మోపభువునుండి 
సత్యము దీసికొని మీ యొద్దకు [ప్రవక్షవచ్చియున్నాండు, కావున మీరు విశ్వ 

సింపుండు, మోకు మేలగును. మజశియు మారు విశ్వసీంపనిచో ఆకాశములో 

భూమిలోనున్న సమస్తము జేవునిడే అని తెలినికొనుండు, మలియు దేవుండు 

సర్వస్టాండు వివేచనా పరుండు, 

వ్యా! 167. ఇంతవణకు ఖురానెషరీఫు చేవుని [గంథమనియు, పా(జ 

త్ ముహమ్ముదువారు "దేవుని ప్రవ క్తనని రుజువుచేయంబజెను, దీని పిదప వై 

గంబరు వారిని తిరస్కరించి అవిశ్వాసులైై క్రతరులనుకూడ సనా్యార్షమునుండి 

ఆటంకొపలు చువారు దు ర్మాగములోపడినవారు అనియు అట్టి వారిని జేవుండు 

తమింప(డ్కు అనియు వారికి మోత్నమదొరకదు, ఆనియ “వారికి నరకమే[పా 
_వీయగున్తు అనియు డానిలో నే ఎల్లపుడుదురు అని హాచ్చరింపంబడుచు 

న్నది, 170. దేవుని ప్రవక్త హజ్రత్ ముహమ్మదు, సత్యమైన మతమున్సు (గం 
థమును దీసికొని ప్రజలయొద్దకు 'దేవునినుండి వచ్చియున్నారు. వారిని విశ్వ 
సీంచినచో (ప్రజలకు మేలు గలుగును. ఇపామునందు విజయమును పరమునం 

దు మోక్షమును లభించును, సర్వము చేన్రు?కి కుధినమై యున్నది. ఆతనికి 

సర్వము 'దెలియును, (ప్రజలకర్మలకుందగిన ఫలిత మొనంగును. కావున హాజీ 

తీ రసూలువారిని నమ్మి వారిననుసరించుట మానవుల క _రృవ్యము. 
జార) 

171. యాఆహొా-లల్ . కితాబి-లాతన్ లూూవీదీనికుమ-వలా తేఖూ లూ తల 

ల్లాహి-ఇల్ _లల్ హ్ ఖై లన్న మల్ _మసీవఖ-ఈసబ్ ను-మర్యమ-రసూలుల్లా 

హి-వకలిముతువూ-ఆల్ ఖాహా-ఇలల్ -మర్యమ-వరూవ్యూమ్-మిన్ -హు-ఫఆమి 

నూ-బిల్లాహి. వరుసులిహీ _వలా-తఖూలూ--సలాసతున్-ఇన్తహూం- క్రైరల్ _ 

లకు మ్-ఇన్నమ ల్రావు-ఇలా హున్-వాప్దన్-సుబ్-హానవూ-అన్-యకూస- 

లపహూ-వలదున్ -లనూమాఫి స్-నస మావాతావవూీల్ -అర్ బి-వకఫా- బిల్లాపిా- 

వక్తీలా. 
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171. ఓ (గంథము గలవారలార! మిరు మామతములో వాద్దులను మీ 
అకండు, మటి దేవుని గూర్చి సత్యమదప్ప వేలుమాట పలుకకుండు, నిశ్చయ 

ముగా మర్యము కుమారుడగు ఈసా చేవుని (సవరం, దేవుండు మర్య మునకు 

పంపిన ఆతని వాక్కు-ను, చేవునినుండి వచ్చిన ఆత్మయును, మా(తమే, కావున 

జేవునిని ఆతని ప్రవక్తలను విశ్వనీంపుండు, మణీ ద్రైవములు ముగ్గురు న్నారని 

పలుకకుండు. దాని మూనుకొనుండు, మోకు మేలగును, నిశ్చయముగా దేవుడు 

ఒక్కడే. చేవునికి పుతులుండుట తగదు, ఆకాశములో భూమిలోనున్న సమ 

సృమయును అతనిదే, మజియు 'దేవుండే చాలిన సంరక్షకుడు, (దేవుని సంరత్షణయే 

చాలును, 

వ్యా॥ 171. యూదులును నసాీనీలు (కె సవ్రలు/ను తమతమ పవ 

కలను అతిశయముగా పొగడుచుు మత విషయములలో హాద్దులు మోజు చుం 

డిరి, అందు క్రైస్తవులు ఈస్మాప్రవక్తను, గూర్చి "దేవుండన్సి దేవుని కుమా 
రుండని, తప్పు విశ్యాసముంచుచుండి౦, "దేవుని విషయమునకూడ అసత్యము పలు 
కుచుండిరి. అట్లు కూడదు అ9 ఈవాక్యములో ౩ చెప్పబడుచున్నది, వను క్షీన్తు 

_ చజీవుంుగాని “డేనని కుమారుండుగాని కాదు. ఆతండు "దేవుని (పవక్త్మమా త మే, 
తండి లేకయే దేవుని వాజ్ముహిమవలన పుకును, వను కీస్తు ఆత్మను దేవుడే 

పంవీనది, కావున వనుకిన్తు దేవుని సృష్టిలో చేరనయాతండు. ఆయన (పవక 

యని విశ్వసిం ంపవలెను. చెవుడు ఒక్క_ంజే అలి విశ్వసింపవలెను. _క్రస్త 

వు, వసును, ఆతనితల్లి మగ్యమున్సు జేవునిని కలిపి ముగ్గురు బేళ్లు అని 
పలుకుదురు, అది తప్పు. అట్టు విశనీంపంగూడదు. అట్టు పలుకుట మూనుకొన 

వలను, దాని వలన ఉభయ. లోకములలో మేలగును, లేనిచో తప్పు విశ్వా 
సమువలన నరకము (ప్రా వ్రియగును. "దేవునికి భార్య గాని వుతుండు గానిలేరు, 
ఆతండు ఇట్ర సంబంధములనుండి పరమ పవితుండు. భూ మా్యాకాశములలో 
నున్న సమస్తము ఆతేనికీ అధీనమె యున్నది, అతడు ఆందటకును సంరశ్ల్ కుందు, 

_ ఆతని సంరక్షణతప్ప వేలుసంరతుణ వారికి లభింపంబోదు, కావున "దేవుని యేక 
తృము(తౌహి దు); విశ్వనీంచి ఆతనికి భార్యగాని బిడ్డలు గాని కొల్పింపరాదు. 

172, లన్ "యన్ తనకి ఫల్-మనీహు-అన్-౫కూన-ఆబల్-లిలాహీ- వల 

ల్ -మలాఇకతుల్ -ముఖర్ర)బూన-వమన్ - మ సన్ కీఫ్ అన్ఇజాదతిహీ = వయ 

స స క్-లిక్-ఫక-యటోా- మకుహుమ్ ఇ ౮హి-జమి ఆ. 17కి. ఫఅమ్మల్-లబీన ఆ 
జా) Mr + అాటీ 

మనూ-వఅమిలుస్"సాలిహోతి-భయు వఫ్ నీహిమ్- ఉజారహుమ్-వం జీ జొదువుుమ్ 

మిన్స్జ్ లిప్-వ అమ్మల్-లజీనన్- తన్ కఫ్లూ-వ_స్తక్ బరూ-భయు-అకీ- జిబుహుమ్" 



ఆజాబన్-ఆలీమా. 174, వలా-యజిదూన-లవాు మ్-మిన్_దూనిలాప్రా--వలీయన్ 

న లానసీ రూ, 

172. ఈసాగాన్సి దేవుని సన్నిధానముపొందిన "దేవదూతలు గాని, జేవు 
నికీ దాసులు గానుండుట అవమానమృని తలంపరు, మశువరు "దేవుని నారా 
భాంచుటను తిరస్కరించి గర్వము వహింతురో వారందణిని "దేవ్రండు తనయొద్దకు 
రపి చును. 178. ఆకిదప ఎవరు విశ్వసించి స త్కార్యములుచేసిరో వారికీ 
వారి ప్రుెఖఫలితేములు ఫూర్తిగా నొసంగి తన అనుగిహాము వారికీ మజింత 
హెచ్చుగా ,సోసంగును, మజియు ఎవరు తిరన్కరించి, గర్వము వహించిరో 
వారికి దుఃఖకరపైంన భాధ నొసంగును. 174, మజీయు "దేవుండు తప్ప ము 
న్వరును నంరశ్షించు' నారుగాని నహాతనపడువారు గాని యుండంబోరు, 

వ్యా! 172. 3 స్తవులు ఈసాను, పెక్కు. ద్రైవా రాధకులు, "దేవదూత 

లను ఫ్రూజింతురు, ఇందు, ,నీసుశ్రీ స్తుకును జేవతలకును "దేవునియందుగల భో క్రి 

సూచింపందబిడినది. ఏసు క్రీన్నును “దేవదూతలును చేవునికి దాసులు, "కావున "దేవు 

నా రాధించుట అవమూనమని తలంజీరు* కొవును వారి అనుచరులు, "దెవునియం'బే 

భయభక్తులు గలిగి యుండవలెను. తీర్పు దినమనందుు అందు మానవులను 

-జేవుండు రస్పించునపుడు, విశ్వసించి భయిగభోక్రులు గలిగి సత్కార్యములు చేసిన 

వారికి వారి సుణ్యఫలితము స్యర్లనివాస మొస. గును. తన అన్నుగహముచే వారికి 

మణీంత స్వర్షనాఖ్యము లొనంగును, ఎవరు, జీవుని సేవను (భక్తి) పూజలను 

తిరస్కరించి గర్వము వహింతురో వారికి వారి కొర్ణాల ఫలితముగ నరకణాధ 

లభించును. అపుడు వారికి తోడుపడువారు -డేశ్చండు లేపు ఎవరును ఉండ6బోరు, 

ఆవుకు అనిశ్వాసులకు వారు ఆరాధించుచున్న చిల్లర బేనత్లును, ొన్తవులకు 

ఏను[కీ స్తును పనికిరారు, 

175. యాఅ య్యుహన్నాసు-ఖద్-జాఅకమ్_బుర్-హ !నుమ్ మీర్ -రబ్బికు 

మ్-వఅన్ -జల్నొ-ఇ-ల కుమ్-నూరమ్-ముబీ నా. 176. ఫఅమ్ములీ "అజీనఆమనూ" 

బిలాహి-వలతసమూ-బిహీ"ఫసయుద్ -ఖలువుమ్-ఫీరహ్మతిమ్ '-మిన్వు- వస 

కీలిన్-వయమొా-దీహిమ్-ల్వర హీ" సిరాతమ్-ము స్తఖీమా, 
175, ఓజనులార! మ ప్రభువునుండి మగూయొుద్దకు (ప్రమాణము. (సన్నద్యు 

నచ్చియున్నది, మణీయు మెము మో యుద్దకు స్పష్టమైన జ్యోతిని 'పంపియు 

న్నాము, కావున) ఎవరు బేవుని విశ్వసించి ఆతని'నె ఆశ్రయించిఠ సున్నారో 

వారిని తన దయాను [గ్రహములకు పాదత్రులుగంజెసి తనయొద్దకు చే రునట్ట్లుగ 
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వారికీ సన్మార్షయ చూపును. 

వ్యా! 175, 176. ముదు గడచిన వాగ్యములలో చేవుని సందేశము 
ఖురా'నెషరఫును గూర్చి చెప్పణుడుచు మధ్యలో వసుక్రీ స్తునుగూర్చి వైశిన్త 
వులకున్న తప్పు విశ్వాసము ఖండించి మరల, ఈ వాక్యములో జేనుని యకత్వి 

- మునుగూర్చియు ఖురా నెషరీఫునుగూర్చియు పెప్పంబడుచున్నది. జనులందజిని 

సంబోధించుచు 'దేవ్రుండిటు సెలవిచ్చు చున్నాడు. మాద్దయికగొప్పు ప్రమాణ 
మును సన్నదును, సత్యమును దెలుపునిట్ట (ప్రకాశ మానమైన జో్యోతియగు ఖురొ 

"నెవరీఫు వచ్చి యున్నది. దాని నమ్మి యనుసరింపుండు. మణీ "దేవుని విశ్వసించి 
ఆతని నేపతిశార్యములో నాశ్రయించి యాతనివై ననేఆధారపడి యుండవ లెను. 

అస్టుశేయువారికి దేవుడు దయచూపి ఆతనికి ప్రీతికరమైన 'సన్మార్టము చూపి 
స్వగ్షములో నివాస మొసంగును. దాని వ్యతి రేకించువారునరకములోపడుదురు. 

అల 

177,యస్ -తఫ్ తూనక-ఖులిల్లాహు-యుఫ్ తీకుమ్-ఫ్టిల్ రలాలతి-ఇనిమ్-రుడన్ 

వాలకాై సలహూ-వలదున్ -వలహూ-ఉఖ్ తున్ -ఫలహా-నిన్ ఫు-మాతరక-వవువ 

యరినుహశలల్-లమొ-యకుల్-లహో-వలదున్- ఫలన్-కానతస్-న రౌ నిఫలహుమ 

స్-సులుసాని-మిమ్మాతరక-వ-ఇన్ -కా నూ-ఇఖ్ -వతర్-రిజాలన్-వని సా-అన్ఫలి 

జ్ -జకరిమిస్టు-హాజ్ బిల్ “ఉన్ -స-యైనియుబయ్యి-నులాహు-లకు మ్ - అన్-తజి 

ఖ్లూ-వల్లావాు-బికుల్లి పైఇన్-ఆలీమ్. 

177, “కలాల” నుగూర్చిన ధర్మము నిన్నుఅడుగుచున్నారు, చేవుండు 

“కలా లాొనుగూర్చిన ధర్ముముమోకుం బెలుపుచున్నాండు. అని ఓ[ప్రవక్త!పలుకుము, 

ఎవండైెన వురుషుండు చనిపోయి బిడ్డలులేక ఆతనికి ఒక్కతె సవశోదరియున్న 
చో ఆతండు వదలిపోయిన ఆ స్తీళో ఆమెకు సగమున్నది. బిడ్డలు లేక చని 
పోయిన సహోదరి ఆన్తీకి ఆమ సెపాూదరుండు వారనుండగును. మజియు 
ఆతని కిద్దజు అక్క- చెల్లెండున్న చో ఆతండు వదలిన ఆస్తలో భురాడింట 

రెండు భాగములు వారిద్దజికిచెరును. మతియు అన్న దమ్ములున్తు అక్క. వెళ్లం 
“" జు నున్నచో మగవానికి, బ్రద్దలు ఆండువారల ఫౌెగమువచ్చును. మారు దారి 

తవ్చి పోకుండుట కై దేవుండు మికు సృష్టముగాం దెలువుచున్నా(డు, మజ్రియ 
దేవుండు సర్వము చెలిసినవాండు. 

వ్యా॥ 177, చనిపోయినవానికి తండి), బిక్దలులేనిచో వానిని కలాలా 
అనుదురు. ఈ సూరా ప్రారంభములో “కలాలా”నుగూర్చిన ధర్మములు చెప్పం 
బడినవి. ముసల్మానులు దానిగూర్చి వివరములు దెలుపవ లెను అని హజ్రత్ 
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రసూలువారితో విన్నవించిరి, దానికి "దేవుడు కలాలా గూర్చి ధర్మములు 
లెలుపుచున్నా౧దు, ఒక్క పుుుముందు చనిపోయి వానికి తండిగాని బిడ్లలుగాని 
"లేనిచో వొనిఆన్నదమ్ములు, అక్క- చెల్లె. ౧(డ్రు వొరనసులగుదురు , వారిలో హాఖీఖీ 
(ఒక్క-తండ్రి, తల్లికిపుట్టనవారు) అన్న దమ్ములు, అక్క చె లండు వారసులగుదురు. 
వారు లేననుడు అఆల్లాతీ (వవతితెల్లికమారులగు అన్నదమ్మాలు అక్క- చెలం 
(డు) వారనులగుదురు అఖ్యాఖ అన్నదమ్యుల(గూ ర్చిన ధర్మము ఈ నురాకు 
(పొరంభాములతో 'చెప్పంబకినది, ఇ చనిపోయిన వానికి ఒక్క సహశోదరి (బ (బ 
వాన్) యున్నచో ఆమెకు ఆతనియాస్తిలో సగమువచ్చును. బ్రద్దలు. అక్క. 
చెల్లం(డున్న చో వారిద్దఆిక మూండు ఫాగములలోే శెండుభాగములు చేరును. 
ఆతనికి, అన్నదమ్ములు, అక్క-చెల్తెండు)న్న చో చెలియలకువచ్చు భాగము 
వంటి రెండుభాగములు నహోదరునకు వచ్చును. ఆతనికి అన్నదమ్ములే యు 
న్న చోవారు సమముగా పుదుకొనవతెను. ఒక (స్రీ చనిపోయి ఆమెకు త డి) 

గాని బిడ్డలుగాని లేనిచో సాహుూదరు(డున్న చో ఆమె ఆస్తీ నంతయు వానికి 
చేరును. అందు వాఖిఖీ సహోదరుడు మొదటి వారసుడు. వాఖీఖీ లేనపుడు 
సవతితల్లి కుమారులగు అన్నదమ్ములు వారసులగుదురు. "బ్యాండు ధర్మములన్ని 

యు వివరించి మసల్మానులకుం చెలుపుచున్నాండు. ఆభర్మములను అనుసరించి 
దారితేవ్పీపోక సన్మార్హము నందు స్థిరయుగానుండవ లెను. తెలియని ధగ్మములను 

అడిగి తెలిసికొనవలెను. తెలినీకొనక తమ యిష్టానుసారముగా పోంగూడదు. 

జీవునికి సర్వము దెలియును, 

నూరయే మా ఇదా, (ఆహారముతొ ని; నిడిన తబుకు) మదన్మీ 120 వాక్యములు, 
అమె 

బిస్మీల్లా హిల్లుహ్మో నిజ్ణిహీమ్. 

పరమదయాళువును శే శ్రమం చువాండునగు "దేవుని చేర. 
యాతే 

కే యా-అయ్యువాల్-లజీన-అమనూ-జొ-పూబిల్ -ఉఖూది-ఉహిల్లల్- 

లకుమ్-బహిమతుల్ -అన్- 'ఆమి-ఇల్లామాయుల్ లా-అలై కమూారైర- ముహిల్లి 
pore బాలలే 

స్-సెది-వ-ఆస్ న తుమ-వారుమున్-ఇన్న ల్లావా-యట్-కమ- -మా యుకీద్- యా 

అయ్యువాల్. _లజేన-ఆమనూ- లాతుహిల్లూ-షఅ-బ్ర-రల్లాహీ-వలస్- ష కొరక్- 

అలం 

వారామ-నలల్-పాద్ య-వలల్-ఖ లాబ్లడ-వలా-ఆమ్మానల్ -రై _బె తల్- హారామ- 

యజాతగూ న-ధజ్లమ్-ప్పార్ -రబ్బిహిమ్-వరిజ్; నొావన్-వ బజా-దాల ల్ -హౌాక్యా స్ 

తాదూ-వలా-యో -రిమన్న కవొ-నన-ఆను- -థామన్-అన్-సస్దూక్షవ్- అనల్ - 
4&2 
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ఆజీ ఆలీ ర జలీల్ ne an 

మనస్ జిదిక్-హారామి-అన్ -త ౪-తదూ-వ-తఆ-వ నూ-అలల్ బిరి-వత్ _ తఖా ఏ; - 

వలా-తఆవనూ-ఆలల్ -ఇన్మీ-వన్ -ఉ ద్వాని-వత్ -తఖుల్లాహా-ఇన్న లావా- షదీ 

దుల్ -బ్షఖాబ్. 

1. ఓ విశ్వానులార ! ఒడంబడికలను వూర్తిచెయుండు. ఇంశమోంద 

మోకు చదివి తెలుపునవి దప్ప మిగిలిన చతుష్పాదజంతువులలో పశువులను 

బోలినవి మాక్ ధర్ముముై నవిగాం జేయ(బడినవి, మారు ఇహాములో ను 

న్నపుడు వేంటాడుట ధర్మముగా నెంచకుండు, "దేవుండు తాను కోరినది ఆజ్ఞా 
'వించును. ఓ విశ్వాసులార ! చేవుని సూచనలను గని గారవమైన చెలనుగాని, 

కాబామసీదునకుంబోవు ఖుర్బానీ జంతువులను గాని మెడలలో పట్టలుగలిగి కా 
బామసీదునకు. బోవు జంతువులనుగాని చేవుని అనుగ9హమును, ్రీతినికోరు చు 

గౌరవమైన గృహము నుర్చేశించి వచ్చువారినిగాని మిరు అవమానపణ చకుండు, 

మజీయు మారు ఇ హామును వదలుకొన్న విదప "విటాడవచ్చును. నుఆకీ యు 

మిమ్ము పవిత)మగు మసీదునొద్దకు రాకుండ ఆబంకపణి చిన ట్ర జనులయందుగల 

విరోధమువలన మోరు వారిసై అన్యాయము చేయవలదు, వమణీయు, సత్కొా 

ర్యములుందును ఛ్క్షివిషయములందును ఒకరికొకరు తోడుపడుండు, మఆశియు, 

పాఫమునక్కు అన్యాయమునకు లోశుపడకుండు. మణి "దేవునికి భయపడుంయ., 

నిశ్చయము గా చేవుని శిక్ష చాల కఠినమైనది. 

వొన్ట! 1, ముసల్మానులు, తౌము ఇస్లామలో చేవ దాసి ధర్మములను 

ఖురానును పవ క్షను ననుసరిం చునట్టు ఒప్పుకోనిన ఒడంబడికలను, (పజలలోం 

చేసికొన్న ఒడంబడికలను ఫూర్తిగా నెఆ వేర్చవలెను, ఆకినమాట తప్పరాదు. 
సూరయే నిసాల్లో యూదులు గావించినపాపశారకములకు శిక్ష గా పూర్ణము 

తీనవచ్చుననిన ఒంటె మొదలగునవి నిపే.ధింపంబడి యుండెను. ముసల్మానులు, 
తమ ఒడంబడికలు వూ రిచేయుచు, ఆజంతువులను )డి లాఫామువొందవవి 

నని నాోేకి చేవుని చెలవగు చున్నది, ఒంబ, అవు, గొ, మేక అనువానిని 

ధర్న వకారముగ జబాచేసీ వాని మాంసము తినవచ్చును, అవి వాలాల్ జంతు 

వులు. వాని పోలిన ఇతరములగు బింక్కు దువ్పీ మొదలగునవికూడ తినవమ్నును. 

కాని కొన్ని పదార్థములు "గాంబోవు వాక్యములలో నిపేధింప(బడును, అవి 

సందిమాంనము మొదలగునవి. కాబాయా(త (వాజ్) క నుచ్చైశించి యాత) 

ధర్మములను ఆచరించి య్మాతను ముగిం చునంతేవలణికు ఇహము అనుదుదు, 

అపుడు భూమి జంతువులను వేంటాడకూడదు, చేంపలసు వే.టాడవచ్చును. 

యాత్ర ముగి పీన కిదవ వేయటాడనవ గును "జెనుండు మానవులకు పోష కుండున) 
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ప్రభువును. తాను కోరినది, ఆజ్ఞావీంచును, ఆతని ఆజ్ఞకు లోనె భక్తులు నడచు 

కొనవలెను, 2. "దేవుని సూచనలలో, శాబామనసీదుు ఇతర మసీదులు సఫా 

మరా జమాత్ (బ్రచ్చటశాబొయాతత్ర ధర్మములు ఆచరింపంబడును.) దేవ 

ద త్త(గంథములు సర్వ ధర్మములు చేరును. భక్తులు వీనిని గౌరవిఎపవ లెను, 

ఏనిని అగారవపబజుపకూడుదు, గారవమెన నెలలు నాలుగు. అవి జూఖాదెా, 

జిల్ హజ్ ముహర్రమ్, రజబు అనునవి, ఈ నెలలలో, శాంతితో నుండవలెను. 

యుద్ధములు గావింపకూడదు. యాతికులను ఆటంకపణుపకూడ దు, శతు9వు 

లను మార్కొ.నవచ్చును. దీనిగూర్చి సూర యుతొచాలో వచ్చును, యాత్రికులు 

శాచామసీదు హద్దులలో ఖుర్బానీ చేయుటకు గుర్తుకణాను జంతువుల మెడ 

లలో పట్లాలు “వేయుదురు, అట్ల జంతువులను ఆటంకపజుపరాదు, దేవుని[ప్రతికి 

గాను వచ్చు యాత్రికులను ఆటంకపణలు చి వాలిని అవమానింపరాదు, వారిని 

గారవింపవలెను. హిజీ) ఆజివ యేట హజల్ నె గంబరునారును వారి శిష్యు 

లును, కాబాయా।తేకు బన డోణీరి, అపుడు మకా; ఖ్మురెషులు, (అవిశ్వా 

సులు) కాబావ సీదునకు రాకుండ ముసల్మానులను అడ్డ గించిరి. అవుడు ముస 

లానులకు చాల కోపమువచ్చియు చుగంబరులవారి చెలవుచే అణంగిరి. 

అపుడు సంధి కుదిరెను. దానినే హుదైబియా సంధి అనుదురు. ఎంతే విరోధ 

మున్నను, విరోధుల విషయమున న్యాయముగా వర్తి-పవలెను అని బేవుని నెల 

వయ్యెను, అటులే ముసల్మానులు, సజా నాస్ట్రయము నె పాటించి. విజయము 

పొందిరి. (ప్రతి సమయములోను ధర్మ కార్యములకు తోడుపడవలెను. కాని 

అధర్మ కార్యములలో, ఒకరి కొకరు తోడుపడ కూడదు, అన్యాయము జరుగ 

కుండ ఆపవలెను. కొందలు న్యాయము అనా్యాయముమూడక తమసక్షమువారని 

లోడుపడుదురు. అది గొప్ప పొరపాటు, దానివలన లోకములో శౌంతేముం 

డదు. కావున పతి విషయములోను దేవునికి భయపడి పనిచేయవలెను. డేవుం 

డు విధించుశితమచాలకఠినమైనది, ఆతని శిక్షనుండి ఎవరునుతప్పిం చుకొనంజూలరు, 

వి వ (ర్రిమత్ "అ లైపముల్ - మైతతు-వర్-దము-వలవా్యిగ్ "న్ జీరి -_వ 

ఆ 
న! అలాని ఎలాటి 

మాటజీహిల్ల-లి రిల్లాహి బిపీ,_వల్ -మున్-ఖనిఖ తవల్ "మాఖూ జతు"వల్ - 

లాం లట 0 అలాని టి 

ముతకద్దియతు"వన్-నత్రీహాతు-వ-మా-అకలస్ -సబుఉ-ఇల్ల* మూ జక్ - 3 తుమ్-వా 

మాని స లంన్-నునుపివఆన్-తస్-తఖ్సీమూం- బిల్ అవ్ లామి' జాలికుమ్-ఫిస్ 

ఖున్ -ఆల్ -యామ-యఖనల్ _లజీన-కఫరూ-మిన్-దీనికుమ్-ఫలా-తఖ్ - పావు 

మ్-వఖ్ షొని'ఆల్-యామ-అక్ -మల్ తు-లకుమ్-దీ నకుమ్-వఅత్ "మమ్ తుమ్-అలై 
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కని అ- 3 .ముతీ-వరణే తు-లకుముల్.- ఇస్తామ" దీనన్ -ఫమనిజ్త తర" వీమఖ్ -మస సతిన్ - 

మైయతకాని ఫిల్ -లిల్హి సిన్ ఫఇన్న ల్లాహ-గఫ్రూరుర్-రహీమ్, 

8. (స్వాభావిక ముగ) చచ్చిన జంతువును, రక కమును, స దాం సమాను, 

జేవునిపీగుతో గాక ఇతరులపేుుతో వదలిపెట్టిన "జంతువును, గొంతు వి 

కుటచే చనిపోయినదియును, చెబ్బతగిలి చచ్చినడియును, మైనుండి పడచు 
నది యును, కొమ్మూతేగిలి చచ్చినది యును, (కూరమృ నము తినినదియాును, మోకు 

నిషీద్ధము, మీరు జచాచేసీనది సిషిద్ధముక ాదు. మజీయు విగహములకు బలిగా 

జటా చేయయిడినదియు నిషిద్ధము. మజణీయు బాణముల మూలమున శేకునము 

చూచుట మోకు నిషిద్ధము, ఇవన్నియు పాపళార్యములు, ఈదినము అవిశ 

సులు మాంమతకునుార్చి ఆశ వదలిరి, కావున మిరు వారికి భయపడకుండు. 

సాకే ఛభయపడు-డు, ఈదినము, మాకుంగాను మూామతమును పరిపూర్ణ 

wa నా అన్నుగపామును మాపె పూర్మిగాంజేసీ మోకుంగాను ఇస్తామ్ను 
మోమతముగ సమ్ముతించితిని. మటేయు నెవంకు పాపమునకు పూనుకొనక 

ఆంటికి నహింపలేనిచో జీవుండు తమించువాండును ద యాళలీవ్రను (అగును). 

వ్యా॥ క. ఈవాకస్ట్రములో తినరానివి చెప్పబడినవి, ధర్మ'ప కారము ౫ 

జబా (విన్మీల్లాః) చేని తినంగల జంతువులు తమంతట తామే చనిపోయినచో 

ఆచి ముర్దారు ఆశంబడును వాామాంసము తినరామ. చావువలన వానిలో రక్తము 

అం చే యిమిడిపోవును. దానివలన చేహారోగ్యము చె చెడును. ఆత్మికనష్టముకూడ 

గలుగును. అందుచేత నే "నెశ్సరుకూడ తినరాదు, అదికూడ నిపి.ద్దము(హ'రాము) 
జంతువులను జబా చేయున ఫడు బయలు చేలు రకము హరామే. దానిని తీన 

రాదు, పందిమాంసముకూడ నివీద్దము (హరాము) పంది, అధికముగా మలము 

తినునది. అందు సిగ అనుగుణము “బొత్తిగా లేదు, కావున దాని మాంసమువలన 

అనేక రోగయులును సిగ్గి డి తనమును పుట్టును. హలాల్ జంతువులను చిల్లర 
దేవతల పేళుతో [మొష్క-కొన్న చో, ఆజంతువుల మాంసముకూడ తినకూడదు. 

జంతువులు బేవుని పేరుతో వదలవలెను, సర్వము చేవునిసాత్తు. ఆతనిసెలవు 

ననువరిం చి కొన్ని జంతువులను ఆతన పేరుతోనే జబాచేసి మానవులు భోశ్లీ ౦ప 

వచ్చును. (బిస్మీల్లా హిఅల్లావు అక్బరు అ” పలికి కోయుటను జచా అనుదురు 

జబా చేయకయే గొంతు పిసుకుటవలనను చెబ్బ తగులుటవలనన్సు పైనుండి. 

పనుట వంనన్సు, కొమ్ము పోటువనను కివ్రారజంతువు చంపి తినుటవలనను చచ్చిన 

జంతువుల మాంసము తినకూడదు. అవి (పొణముత్రో నుండినపుడు జఖా చేసీ 

నచో తినవచ్చును. విగ పాముకంగాను బలి శేసిన జంతువుల మాంసము కూడ 

తినకూడదు, అకబ్బులలో ఒక యాచారముండెను. ఆది యేమన్క వడిన 
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నొక కార్యమ చేయవలెనన్న హుబులు అనువి|గహమునకు నెదుట నుంచ 
బడిన బాణములలో వదో యొకటి ఎత్తుదురు. అ-దు ఆేవుండు ఆజ్ఞాపించెను 
అని యున్నచో వాకు తలంచుకొన్న కార్యము 2 వేయుదురు, లేనిచో తీకార్యము 

ఒక సంవత్సరము వలకు మానుకొందురు. అటు చేయకూడదు. అట్లు శకునము 
చూచుటవలన (ప్రయోజనము లేదు. వేయందలంచ కొన్న కార్యము -ేవురివై 

నాధారపడి చేయవలెను. ఇవన్నియు పాపాకార్యములు, కానన ని షేధింప 

బడినవానిని వదలుకొని హాలాలు ప దార్థములు భుబీంపవ తను. 1. ఈవాక్యము 

మక్కా-వురము జయిపంబడిన వీదప ఇస్లామ్ మతేధర్శమయులు గంపూర్లముగ 

ముసల్మానులకు దెలుపంబడిన వీదప ముసల్మాను భక్తులు దేవునికిని ఆతని (ప్రవ 

కృకును విధేయులై వలాటి లోపము లేకండిన స్థితిలో జీవుండు సంవీనది. మున 
ల్సానుల విజయమును, ఇస్లామ్ వాష్టవ్హిని, అవీశ్వొసులు చూచి తము కుట్రలు 

విరోధములు మునల్య్లానులవై చెల్లవు అ౦యు ముసల్మానులు సన్నార్షమగు 
కృస్తామ్ ను వదలరు అను విషయము వారికింబెలిసి ఇక వారికోటలు సాగవు 

అని నిరాశు అరి. కావున ముసల్మానులు దేవునికే భయపడ వలెను, అవిశ్వా 
సులకు భయపడకూడదు. వాెరేమియు ముసల్మానులకు హోనిచేయంజాలరు, 
ఇన్దామ్ మతము దేవుని అనుగ)హామా. దానివలన ముసల్మానులకు ఉభయ 
లోకములలో విజయమును మోత్షమును చేకూరును, ఇస్తామ్ మతము సంపూ 
ర్ల మైనది. (పళయము (ఖియామత్ ) వణకు దీని ధర్మములే ఆచరింప(దగినవి, 
అుదు మార్చుగాని హెచ్చుగగ్గులుగాని జరుగవు, ఇస్తామ్ మతము 'జేవ్చని! 
(వియమైనది. కావున "దేశ్రండు ఆమతమును ముసలాగినులకుంగాను సమ్మతించి 

వర్పలు చెను. కొవున ముసల్మానులు, "దేవుని యనుగహమువలన తమకు లభం 
చిన ఖురాను [గంథమును, "దేవుని పవక్షోలగు హ(జత్ రసూలువారిని సంపూ 
రను గననుసరింపవలెను. 2, ఆశటిదప్పికిసహింపలేక (ప్రాణయ ఫోవునట్టి స్టీతి 
వచ్చినప్పు ను [పపాణము దక్కీంచుకొనుటకు | నిషిద్ధ మైన (హ' రాము)పచార్థములు, 
తినవచ్చును. రుచికింగాను తినరాదు, (ప్రాణము కాపొడుకొనుటకుగోను తిని 

నచో దేవుండు క్షమించి కరుణించును, ఇట్లు సెలవిచ్చుట బేవుని యనుగ) 
హము గదా! 

నలల్ న! అటే జీ ఆలీ = 

4, యస్ అలూ నకమాజా 'ఉహిల్ల- లవుమ్- ఖులా “ఉహిల్లల సముత్ -త 

య్యి బాతు-నరూ-ఆల్లకు- -తుమ్-మినల్ -జవారిప్--మకల్లిబీన తుఅల్లి మూనవ 

న్న-మిన్త్యు అల్లమకముల్డావా. ఫకులూ" మిమ్మా- -అమ్నక్న-అలై కుమ్- వక్కురు 

స్టల్లాహి అలై పి వ _త్తఖుల్లాహా-ఖి న్నల్లావా “సరీషల్ “పెసాబ్ . 
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4, తమకు ఎద్దివాలాల్ (తినవచ్చును, అని జనులు నిన్ను అడుగుచు 
న్నారు. పవ్మితమలై న పదాగ్థ్యయలు మాకు పాలొలైనవి, మణీయు మోకు 
"దేవుండు నేర్పినదానినుండి వేటాడు జంతువులక్ వేటనే నేర్ప, వానిని వదలి 

నపుడు అవి మాకొఆ9ంకు పట్టుకొన్న జంతువు మాంసమును మారు తినుండు, మళ 

యు వేంటటకుంగాను వదలు నప్పుడు "బేవ్రని నావాయు పలుకు(డు, వటతియు "దేవు 

నికి అభయం. నిశ్చయముగా "దేవుండు శ ఘముగ లెక్క. తీనీకొనువాండు 

ఓ(ప్రవక్త |! పలుతుము. 

వ్యా! 4 మునుపటివాక్యములో తినరాని వస్తువులను గూర్చి చెప్పండి 
య, ఇగ వవస్తువులను తినవచ్చును అని (పశ్నగలిగాను, దానికీందు జవాబి 

య్యంబడినది, "దేహమునకును, ఆక్మకును నష్టముగలిగింపని పవిిత్రములై నమంచ్చి 
ప దార్థములు తినవచ్చును. అవి హూలాలు (ధర, మ్యులెనవి), పంట నెర్చుకొన్న 

కుక్క. "ఉగ మొదలగునవి. తౌము తినక తమస్వామికొఅుకు పట్టుకొన్న జం 

తువు మాంసమును తినవచ్చును. దానికికొన్ని షరతులు గలవు, 1, వంటకు, 

గాను వదలునట్టి మృగము నేటను నేర్చుకొనియుండవలెను, 9. వేయుకురగాను 

వదలవలెను, లీ, జంతువును తినకూడదు అని కుక్కకు నేర్పియుండవలెను, అది 
తినిన వో అది హలాలుకాదు, డేగవే.టకుపోవునపుడు విలిచినవో తిరిగి రావ 
లెను. రానివో, అది పట్టినది హాలాటలుకాదు. ఎందుక న అదిఛాగుగ స్వాధీన 

పడలేదు. 4. వేంటకుగ౮గాను వదలునపుడు బిస్టిల్లాహి అని పలికి వదలవలెను, 
ర్, వేటాడు మృగము జంతువును గాయపజ చుటవలన నెత్తురుకారవలెను, ఈ 

సషరతులలో సరైన ఒక్క షరతు పూర్త్వికానివో జంతువుహలాలుకాదు, జంతు 

ను (పొణముతోనున్న చో యథాపికారముగా జవాచేసీనవో వాలాలగును, 

మేటలోనె ముశింగి జేవ్సనిని మజచిపోగూడదు. ేవునికి భపడును భక్తి 
గలిగి యుండవలెను, దేవుడు (పతివిషయమునుగూర్సి శీఘ్రముగా వారి వారి 
కర్నుల లెక్కించి తగిన ఫలిత మొసంగును, 

హాల 

గ, అల్ యామా-థపా ల-ఖరు ముత్ - -తయ్యిబౌ తేరా" వతేతముల శన ఊత 
దరి 

లొ కి తా్బూ- "హిల్లుల్" అక్షయ్ -వ- క మురుమ్_ హూల్లులొ  -లవహూమ్ వల్ -మపొాసనో 

తు-మినల్ -మూమినాతి- వచ్- -మాకొసనాతు_మినల జీన- ఊతుల కితాబ-మిన్ 

వ్లీవమ్-ఐజా' లృతెతుమూపహున్న ఉజూగహున్న-మువొాసీనీనాై. గారా మాసాఫిహీ 

వలా. ముతీ -తఖిజీ అఖ్ దానిన్-వమన్ యక్ ఫుర్ -నిల్_ మని భోద యల 

అమలుహూ-వవ్య్యూవ. ల్ ఆఖిరతి-మినల్ ఖా నీరీన్, 
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క. ఈ దినము పవి(తే పదార్గములన్ని యు మోకు హొలాల్ (ధర్శసన్ను 

తములు) అయినవి, మణీ యు (గంథము గలవారియాహోరము మోకుధర్మసమ్మతేయు 

(వాలాల్ ) అయినది. మణియు మీ:యాహారమును వారికీ ధర్మసమ్మతయ (వా 
లాల్ ) అయినది, మణీయు వ్యఖి చారయుగాని మటుగున్నే హముగానిచేయక 
నీతికొలుకు నీతిమంతు రాం తై ముసలాగ్తను (స్త్రీలను, మోక ఫూూర్వము [గం 

థములు పొందిన వారి (స్ర్రీలను, వారికీయ్యవలసిన మహారు ఇచ్చినవుడు మోరు 

వివాహమాడవచ్చు ను, మడి యు ఎవండువిశ్వాస మా గ్షమునుతిరస్క_రిం చునోవా 

నికర్మలు వ్యర్థమముపోయివాండు పరలోకమునందునష్తమపొం దువారిలోచేరును, 

వ్యా! 5. "దేవుండు ఇస్తామ్ మతమును సంపూర్ణమువేసి "దేవామునకు 
ఆత్మకును నష్ట ముశలిగింపని మంచిప దార్హములు తినవచ్చును అని సెలవిచ్చె 

ను." ముస సల్మానులు తినగలజంతువులను యూదులును న(సానీలును, చిన్మీల్లాహి 

అని (చవుని-వేరు చెప్పి) జబావనీన చో దాని మాంసము, ముసల్మానులు తిన 

వచ్చును, అటులే ముసభ్మానులు జబావోనీన దాని మాంసము యూదులును 

నస్యానలును తినవచ్చును, నీతిగల ముసల్మాసు స్ర్రీలను, యూదులు నస్రా 

నీల నె (స్ర్రీలను వెండ్రాడవచ్చును. అది ధర్భమును నీతిని పాలించుటకు గాను 

జరుగవ లను, అె ఏదువ్యభిచారముగాని, మయింగగు న్న వాముగాని చను రాదు, 

ఇందు మగవారు నీతిమంతులుగా నుండవలెననిి, హెచ్చరిక. ఇప్పటి నస్రా 

నీలు తల చుగ మతమునుగాని చేవుని-గాని నమ్మిన వారుకారు. కావున వారి 

శ్ర్రీలను వివాహామాడుట ముసల్మానులకు తగదు. అదియునుగాక అందు అనేక 
నష్టములును గలుగును, భర్త భార్యకు సొసంగు ధనమును మహారు అనుదురు, 

ఎవరు, విశ్వాసమార్షమగు ఇస్తామ్ను దాని ధర్మములను తిరస గారింతురో వారు 

పరలోకమందు నష్టము పొందుదురు. వారికీ మోత్షయ లభింపదు. వారి కర్మలు 
వృథాపోయి నిష్భృలనుగును. "కావున భ కులు విశాానమునుశాపొడుకొనవలెను 

6. యాఅయ్యుహాల్లకీన- -ఆమనూ-ఇజా -ఫమ్ముమ్ - -ఇలన్- సలాతి - ఫగ్ స్ 

లూ-ఉజూవాకుమ్-వవిాదియసము-ఇలల్ ను రాఫిల్ల ఇ వమ్నపూ-బి.రుఊ సిపమ్- 

వఠర్ జులకష్-ఇలల్ కా చై స-వబన్ -కున్తుక -జునుబన్ - ఫశ్-తవా-పహారూ -వ 
క... 

ఇన్" కు న్తుమ్-మర్ దా జాఅలా-సఫరిన్ "జా జాఅ-అసాదున్ - మిన్ వమ్-మినల్-- 

గాల్హతి. జి.-లామసీ -తుమున్ నిసాఅ- ఫలమ్ -తేడదూ_మాఅన్ తయమ్ము? మూ- 

సఈదన్ -త తయ్యిబన్-ఫమ్-సహూ 'వివ్చుజూపాకతమ్-వ-ఐదికుము్ మిన్ వు - మా 

ధోురీదులానలు" లిన్ .అల-అ లె గుక్-మిన్ శారభికానలాశీప్..యువీదు- లిం కా 
వ్ Men 
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హూ-హీరపమ"వలియు తిమ్మ-నీతమతహూఅలై కమ్ -లఅల్ల కమ్ -తమ్ కురూన్, 

6. ఓ విశ్వాసులారా! మాకు నమాజునకుంగాను నిలుచునవుడు మామొగ 

ములను, మోయేతులవణికు మిోచేశులను కడుగుకొనుందు. మోతలలను తుడుచు 

కొనుంయ, మఆశియు చీలమండలవలికు మోశాళీను కడుగుకొనుండు. మటీయు 
మికు మైల (జనాబల్) తలిగివచో మారు స్నానముచేయుంయ. మలి కు. మీరు 
రోగులయున్నను తేక ప్థయాణముందున్నను లేక మాలో నెవరెన మలుగు 

దొడ్డినుండి వచ్చిన శేక స్రీ (స్ర్రేలలోకలిసి సీన పరిశుభమైన మట్టనుద్దైశించ్చి దాని 
త్ మో మొగములను చేతిలను తుడుచుకొనుండు. బేవుండు మిమ్ము నిర్చం 

ధింప కోరండు. కాని మారు కృతేజ్ఞులగుటే మిమ్ము పవిత్రులుగం చేయుట 
కును తనయనుగహమును మికుసంపూర్షముగం చేయుటకును కోరుచున్నాండు, 

న్యా! 6. ఈ వాక్యములో వజూ, గునులు (స్నానము) త యమ్ముమ్ను 

గూర్చి చెప్పబడినది. నమాజు (ప్రార్థన) కంగాను "దేహశుద్ధి కావలెను, "నమా 

జునకు ఫూర్వము వజూ చేసికానవలేను, అందు మొగము చేతులు మోాంనేతుల 

వణుకు కడుగుకొొనవతెను. "రెండు చేతులను, నీళ్ళలో తడివీ తల తుడిచికొన 

వలెను. దీనినే మసా అనుదురు, కాళ్లు చీలమండలవజకు కడుగుకొనవ లెను. 
వ్రవి వజూనందలి నాలుగు భరజులు, మిగిలిన వజూలోని సున్నల్, ము సహా 
బ్బులు ఫిఖా[గంథములలో గలదు, స్ర్రీలతో కలిసిన తేక కిలగాంచి నీర్యవిస 
రనము (ఎహాతలామ్) అయినపుడు నమాజు చేయవలెనన్న గునులు (స్నానము) 
చేయవలెను. దానికీ వజూ చాలదు, గుసులులో ప్రక్క. లించుట, ముక్కును సీ్ల్ 

తో కడుగుట ేపామంతట నీష్టపో సికొనుట అనునవి మూడు ఇరజులు, మి 
గిలినవి నున్నత్ ముస్తహబ్బులు. మై మెల (జనాబిత ) తగులుట అరుదు గావున 

దానికింగాను స్నానము విధింపంబజెను. నీళ్ళు దొరకక లేక నీళ్లు ఉపయోగిం 
చినచో జీహమునక నష్టము గలుగునని భీతియన్న చో, ఆవుడు వజూ గును 
లునకు బదులుగ తయమ్ముమునువేసికొని నమాజు (ప్రార్థన) చే చేయవలెను, తయ 
ముగమ్ నకంగానుసంక ల్పించి, పరళు భ మైన మట్టవై "ఐండుచేతులు తట్ట ముగ 

మువె రాచుకొనవలెను. ెండవతూరి చేతులు మట్టివె తట్టి చేతు 
వ రాచుకొనవ లెను. "దేవుండు తన అను[గహమువలన భకులకు “కష్టములు 

గలుగకుండ ధర్మమయులలోను 'సాకర్యములను కల్పించెను, "దేవుండు భష్రలను 
పవ్నిత్రులుగం "టేయవలెనని ధర్మములు విధించి తన అన్ముగవాము భక్తు లకు 

సంప్రూర్లయ గం గలిగించుచున్నాండు,. కావున భ కులు డేవునికికృతజ్ఞుచై యింద 
వలెను." (వజూ గునుల్కు తేయమ్ముమ్ సమాబు పద్ధతులను చూడంగోరువారు, 
జగల్ ప్రవక్త రెండవభాగము చూడవలెను) * 
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వి శాలి లీ ఆకే శా ఎలాం 

7? వహ్ వరూ-నిల వుతేల్లాహి-అ లె  వము-వమసా-ఖవాంల్లజీ-వాసఖ కమ్" 
ere 

హీ-ఇవ్-ఖులుమ్- సమిల-  నా-వ-.లతఆక్. వ త _తేఖుల్లాహా ఇన్నల్లాహ- అలీముమ్ 

బిజాతిస్-సుదూర్ . రి. యాఅయ్యు-వాల్ల -జీనాఆవునూ' కానూ? ఖవ్వామాన- 
వాట్ గ్ర 

లిల్లాపి--షుహా దా- బిల్ ఫిన్ లి వలాయడ్ "రిమన్న" కుమ్-షన-ఆను- ఖామిన్- 

ఆలా' అల్ -లాతి-దిలూ- -ఇక-దిలూ- వువా- ఆఖ్రబు- లిత్ - -తఖ్యా- -వత్ - -తేఖు 

ల్లాహ-ఇన్నల్లాహా- -ఖబలీరుమ్-బిమా- తల మలూన్. 9. వజదల్లావాల్ - లజీన- 

ఆమనూ-వ-.ఆమిలున్-నా లి హో తి- లహాక్ -మగ్ -ఫిరతున్- వ-అ(జాన్ అజీమ్. 10, 

వల్లజీన-క పు రూ వక్ -జబూ బిఆ- -యాతినాజిలాళక- ఆ కగపోబుల్ -జహీమ్. 

ll, యాఅయ్యు-హాల్ల బజీన-ఆమా నుజ్కురూ_నిల- మళతల్లాపా-ఆలలై అకుమ్ - ల్రజ్హా 

మ్మ-ఖామున్ -ఆన్ “యబా-సుతూ- -ఇలైవవా-ఐది-యమాుమ్-ఫకిఫ్- భవి " దియ 

ముమ్-అన్ రుమ్ -వ త్త-ఖుల్లాహ-వ_అలల్లాహి-ఫల్ -య-తవక్క_లిల్ - మూమి 
నూన్. 

7. ముణేయు మీవె చె నున్న "దేవుని యనుగోహామును ఆతంటు సయొద్దవుచ్చు 

కొన్న సపంధనమును ; జ్జ సికిం చన్చుకొనుండు, అవ్రుడుమువు మేమువిం'' మి వటియు 

విధేయులమై'ిమి అనీన స యుంఓ'రి. మలీయు "దేవునికి భయపడుచు. నుండు! డు, 
నిశ్చయముగా ప్యాదయష మము లభోనున్న ది “దేవునిక చెలియునుని, ఒవిశ్యానులారా | 

"దేనునిక”లుకు న్నాయోము గా సాత్యమిచ్చుటట్ నిలువుండు, వతియు ఒకరి విరొధ 

మువలన సురున్నాయమును నదలుకొనకుండు. న్యాయముగా వ ర్పింప్రుు. ఇదియే 
భయభ'కు లకు సమీపమైన. నుఆొదేసుసికీ భయపడు చు సుండుండు. సుదముచేయునని 

దేవునికి బాగుగ తెలియును. 9. విశ్వసించి సత్కా ర్వములు చేసినవారికి క్షమాపణ 

మును గొప్ప వుణ్న ఫలితమును గలదు అనిబేన్రుండు వాగ్రానము చేసియునాప్ష దు, 

10. మణీియు ఎవరు అవిశ్నాసులై మాసూననలను తిర స్కరంచిరో వాస నరకే 

నివాసులు, 11, ఓదిళ్వానులాలరా ! (ప్రజలున్నుపై ( చెస్టన్నము చేయక ) సలం 

కాచ్చినవ్రడు. "దేవుండు వారిచేగులను సునుండి తొలించి బాకుేసిన తన యను 

(గ్రహమును క్ట ప్కికిం చెచ్చుకొనుయ, నుణీ యు “దేవునికి ఛయపదుచునుందుయి. 
మ౭కి యు విశ్వానులు "దేవునిపననే యాధారపడి యుండవ బెను, 

వ్యా! 7. “దేవుండు ము సల్నానులకు బస్తామ్ మతమును ఇ) వరానుగంథము 

సంగి వాల అనుగ్రహించెను, మళీ యు ముసల్మానులు "దెనునిమాట కగు) 

1 - 
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యాతనికీ విధేయులై కషనుఖములలళోను ఇ న్హామ్ సేవ చేయు చుందుమని వాజల్ 

పైగరి “రులవారితో ను బంధనము (అహాదు చెనియుండ్రి. ఆవివయ ములనుక విక 

"జెద్చుళొని “దేవునియందు భయాోభక్మలుగలిగి యుండవలెను, మానవుల ప్వాదయ 

ముల వోనున్న సమస్త రహా స్నములును దవునికేం చెలియను, కావున భకులు పరి 

పూ విశ్వాస భోకులః తో ధర్మసుల నాచరింపవ లెను, రి, "దేనని u పెకొలుకు ఎద 

రి మొగను-* ము లేకు ప నె (యముగ సత్త మైన సావ్ష గ్రమియ్యన లెను, తప్రుపా 

త్ల ము పలుకొరాడు, నికోధుల విషయమున స్యాయముగ వరి ర్శెంపన లను, వికోధ ' 

న న్నది అస సాయము డోంయోరాదు. వి్ో ధమున్నను "న్నెహామున్నను అన్యాయ 

ము వఎెయారాదు న్యాయముగా నరిందుటయే భకృమార్తము. ఆవివయ నుండు 

"దెవునిశిక్షకు భయసముచుండవ లేను. .మానవులుచేయు 'సర్వకర్మలు "దేవుననికిం చెలి 
యును, వానవానికిం దగిన ఫలిత ము సంగును, 9,విశ్వసించిస త్కా-ర్యనులు చేసిన 

ముసలాగ్హ్రను భక్తుల పొరపాటులనుత్తమించి వారికి తనఅనుగ) గూమువలన స్వర్ష 

సౌఖ్యములగు గొాప్పపుణ్యఫలితము లొసంగునబ్లు "దేశ డువాగ్ణా నమః చేసీ యు 

న్నా౭డు. కావునభక్షులు దేవుని వాగ్దానమును పొందుటకు కృషి సలుపవతెను. 

10, హజల్ వైగంబరుల వారిని నమ్మిక, ఖురాను గ) థములొని "దేవుని నూచ 

నలమతిర స్కఒరించిన అవిశా(సులకునరక ని వాసము లభించును. అందున దాయుం 

డవలనీ వచ్చును. కావున మానవులు నరకమునండి తేవ్పించుకొను వమార్షము 

చూడవలెను, అది బిశ్వాసమార్హము, 11. మక్కా ఖురెషులు, యూదులు 

మువలగు విరోధులు హజ్బత్ వైగంబరుల వారిని, ముసల్యానులన్సు హిం 

నించుటకు వక్క కుట్రలు సలుప్రుటకు యల్నించిరి. కాని వారి కుట లనుండి 

"దేవుడు ముసల్మానులను రక్షించి వారికి శతు)వులచై గొప్ప విజయ మొసం 

ను. ఇది దేవుని గొప్ప అన్నుగవాము, ఈ మేలును ముసల్మానులు శ్  ఫ్రీకీం 
"దెచ్చుకొని, దెవువియందు భయాభ' కులు గలిగియుండి తమ నమస్త కార్యము 
లలో నాతనిశు ఆధారపడి యుండవలెను, 

టి 

12, వలఖిద్ -అఖ జల్లావు- -మాసాఖ-బనీఇసారిఈల-వబలస్నామిన్ “వు 

ముక్- నె మ అష్రూనఖీబన్ -వఖా- లల్లాహు"ఐ న్నీ మలకమ్- -లఖన్-అఖమ్-తుముస్ 

సలాత. న-అలైతుమజ్- జకాత -వా ఆ- ర మున్తుమ్ - వికునులీ - 'వఅక్- జా రృుమూ- 

పఎమ్-వలఖ్-రజ్ తుముల్లానాఖు ఫర్ా్బన్ ప పాసనల్ -ల4కఫ్- ఫిరన్న - అన్కుమ్-స 

య్యిఆతివమ్-వల-జద్. -ఖిలన్న కమ్-జ న్నా లిన్ రజీ మిన్ - తనకా లి-వాల్- అన్ 

వోరు-ఫమన్ -కఫర-నిఅ- ద-జాలిక-మిన్ కుమ్ -౩ గుర్ జల్లా గన అనస్ పళ వీల్, 13, భబి 
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శ లీ అలక అనాలని జని 

మా- నభదిహి మ్ -మాసాఖవామ్ - -లఅన్నా హుమ్-వజఅల్నా- ఖులూ “బహూుమ్ - 

భాసియతన్-య హా ర్రిఫూనల్ 5 ల ము-అమ్ మవాబిఇహీ-వన సూ- వాక్" మి 

మాగ- -జుక్కరూ-విపీా- వలాతేజాలూతర్. తలిడఢ-ఆలా- ఖా ఇనతిమ్ - మిన్ హుమ్ - 

కఫా ఖలీలమ్ మిన్ -మవు మ్-ఫఆఅ- స అన్వుమ్-బస్--ఇ వొ -ర్తిన్న ల్లాహ యు హా 

బ్బుల్-మువొ సినీన్. 14. వమినల్ల -బీన'ఖా లూ- ఇన్నానసారా అఖబీ నా-మి" 
pe 

సాఖవుమ్-ఫనస సూ-హ హ కీజమ్-మిన్నూడాక్కి.రూ-బిహీ-ఫ-- అగ్ రై నా-బైనవహు 

ముల్ -అదావత వల్-బగ్ జా ఇలా-యామిల్ -ఖియామతి-వసౌ ఫాయునబ్బీ ఈ 

వహుములాహుుెబినసనూక నూ-యస్న పొన్. 

12. మణీయు "దేవుడు ఇ(ససాయిీలియలతోే ఒడంబడిక పుచ్చుకొ 

నెను, మణీయు వారిలో పండెండువంది నాయకులను నియమించెను. మణీ 
యు మూరు నమాజు ((పార్ధనును స్ట సిరముగా సలుప్రుచు విధిదానము (జకాతు) 

వెల్టించుచు నా పీవక్క ము విశ సించి వారికి తోడుపడుచు, మంచిరీతిగ- చే 

వునికి అప్పునొసంగు చు నుండిన నో నేను బోలో నున్నాను, వు జీయు నిశ్చ 

యముగ మిానుండి మూ పొషములను తొలగింతును. మజశీయు కాలవలు 

[(పవహీంచు సర్ష వనములలో మిమ్ము ప్రవేశింప చేయుదును. మతి యుదీని 

విడప పోలో -నేపండు అవిశళా(సీ యగునో వాండు నిశ్చయముగా సన గగ్షము 

తప్పి పోయును అని ేన్చండు వారితో పలికెను. 18. అపిదప వారు తమ 

యొుొడ_బకికను (తెంపి నందున వారిని మేము శవించితిమి. మజీయు వారి హృ 

దయములను కఠినము లై నవిగాం చేసీతిమి. వారు వాక్యములను వానిస్టానముల 

నుండి తొరుమాలు చేయు చున్నారు. మజియు వారికి భోధింపంబడిన దానిని 

వాగు మలిచి పోయిరి. మణీయు వారుచేయు వైన దోోవామును సదా నీవు 

ఎటుంగుచుందును. కాని వారిలో కొందరుణు రుఖేయరు. కానన నీవు వారి 

నిశ్షమించి వదలి పెట్టుము. నిశృయముగ -దేవ్రడు మేలుబేయువారిని సేమిం 

చును. 14. ముత్రీయ మేము నస నీలు అని చెప్పీ గొనువారినుండియు మేము 

ఒడంబడికను తీనీకొంటిమి. ఆ వీదప వారికి బోధింపఃబడిన దానిని వారు మలు 

చిపోయిరి. కావున తుది దినము వణుకును వారిమధ్య విరోధమును కపటము 

నుండునట్లు కల్పించితిమి. నుణీయు వారు చేయుచున్న కర్మలను గూర్చి దే 
వుడు వాగికిం "దెలుపును. 

వ్యూ! 12, పాజల్ “పెగంఎరులవారి మూలమున "బేవ్రుచు ముసలా గను 

లతో ఒంబడిక వుచ్చుకొన్నట్లు ఫూర్వమును ఇ సాయీలియులత్రోను నాని 
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లతోను ఒడంబడిక వుచ్చుకొనెను, ఇ ప్రొయిరాలియులును. న్మసానీలును "దేవునితో 
కావించిన ఒకంబకికను (తెంపి వారికి లభించిన దేవుని బోధలను మజచి వానికి వ్యతి. 
శెకయుగ వ్రవర్తించుచు నున్నందువలన వాషపబేన్చని కృపనుండితొలలి "బేవునశిక్షవ 
ప్మాశులైరి. ఈవిషయము ఈవాక్సములలో  చెప్పలుడుచున్నది, మూాసా(పన క్ర 
గాన ఇవా యాలియులలవో సం డెండు నుంగిని ఎన్నుకొని వారిని నాయకులుగా? 
జేసిరి, వాసు ప్రసా యాలి ఈ లకు బుద్ది చెస్తు చు వారివిషయములను జాగత్త ఇగ 

భూనుకొనుచు ఒడంబడికను వర్తి చేయునట్లు చూచుచుంకిరి, "దేవుడు తోడుగ 
నుంకి వారికీ తోడుపదుచుండును అనివారితో 'సలికెను, పాపములుపోయి "దేనని 
ప్రతి పవని స్నర్షనివాసములభింసవ లెనన్న నవూాపా ప్రార్థనలు సలువుచు విధిదాన 

ము చేయుచు "దేవుండు 'సంపుప్రవ కృలనునమ్మి వారికి మత పచారములో త్రోగు 
పడి "దేన్సని ప్రీతికొజుకు భర్గ నార్ల నుందుధన ము ఖ ర్చుభేయవ లెను అనిఖ్యసాయూలియు 
లకు బో ఫచేయలి డెను, “దేవునివూర్ష నుందు భక్తితో ఖమ్చచేయుట "దేవునికి అప్పు 
నిచ్చినబు. ఎట్టు అస్ఫ్పుకిరిగ బుణదాతకు లభించునో అటులే "దేవునివార్షమందు ల్సి 
స చేసిన ధనఫలిత మ తప్పకలభిం మను, ఒడంబడిక చేసియు ఆడినమూటత్చు అనె 
ఫాసియెనవాండు నగా నము త ఎనవాండగును, 18, విందు ఇసా యాలియులు 

తానుచేసిన ఒడంబడికను (తెం దాగకివోధముగాం బోయినందువలన వాసుదేవన 
దయనుండి తొలి దేవుని కోపము (పము) నకు పాత్రులై రి. దాని ఫలితముగ 
వావి హా ఎదచయుములు కఠినములుగ నాయెను, వారుదేనుని (గంధ ములలాగీసి వాక్యము 
లను తార్మాజుచేసి వాంకీ తస, అర్థములు కల్పింపసాగరి, వారికి బోధింసలుడిన 
ధర్మ ములనువారుఅను సరింపకవాని న. అచిపో మువానికీవ్యతి ₹కముగానడచుకొన సాగిరి, 

వారిలో కొందలు (అబ్బుల్లా బిన్ సలామువంవారు) తప్ప మిగిలినవారందలు వూ 
ర్వమును ఇవ్చుడును ఎల్లప్పుడును ఏదో యొక (ద్రోహము చేయు చునేయుందుప, 
అదిషకు చెలియుచుండును, కాన్రునఇట్టి స్వభానముగలవారిని క్షమించి వదలి పెట్టు 
టమంచిషి వాస మీ మేలునై న తలంచిసన్నార్ల్షము అవలంబింకు రేమో ! "దేవుండు 
మేలుచేయువారిని తే మించును. _ శావున ముసల్మానులు సదామేలుసేయుటకు 
యిష్నంచుచుండవ లేను, 1కఇ సాయీోలి మల (యూదులృవలె నానీ (కై 9 స్ట 
వ్రుులుళకూడ తాముగావించిన యొడంబడికను (తెంపి వారికీబోధింపంబడిన బోధ 
లను వారు అనునరింపక వానిని మటి చిపోయిరి. దానికీ ఫలితముగ వారిలో 
న నేక మతశొఖలు వర్చడి పన్పర విరోధమును కపటమును గలిగియున్నా రు. 
వారి కర్మలనుార్సి చెవ్ఫండు వారి ఫలితమునెటు- గును. ఇది నజా యుండును, 
వారుండునంతవజుకు మానుకొనరు. ఎందుకన ఎవుడు మతిగంథము ((పాత 
క్రొత్త నిబంధన) లలో తొర్మాజు గలుగునో ఆ మతస్థులు సన్నార్షమునకు 
వత్తురని యాశయు డదు, కావున వారు ఎల్లపుడు మతవై రములలోనే పడి 
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యుందురు, ఇస్తామ్ మత గంథమగు ఖురానె షరీఫును ఎట్టి మార్చు "లేకుండ 

నుండుటవలన సన్యార్లము నురశ్షి తముగా నున్నది. కొందటికీ అభిపాయ భేద 
ముకు గలిగి శాఖల. విర్పడినను అధిక సంఖాక్లికులు ఖురానుగంథమ ననుస 
రించి సన్మార్టనుందు స్థి సింముగొ నున్నారు. క్రి కమో౭యదను ఉండగలరు, 

అలీ 

15. యాఅన్ా-లిల్ -కి తాబి-ఖద్-జాలకుమ్- రనూలునా యుబయిక్టను 

లవమ్-కసీరవ్-మిన్యూకు ను నుమ-తుఖ్-ఫాూనామినల్ -క తొ బి- వయ. పఫూఆన్. 

కసీరిన్-ఇ ద్ -జా అకుమ్-మినల్లాహా-నూ రున్-వ-8 తా బుమ్-ముబీన్. 16. యహ్వీ- 

బిహొల్లాహు-మనిత్ -తబఅ-రిజ్ వానహూ-సుబులస్-సలామి-వ యు ఖై - రిబువూ 
టీ —_ 

మ్” మిన్ జులునూతి- ఇలన్-నూరి-బి- అవ్ నిహీ-వయహ్దిహీ మ్ -ఇ్రలా- నీరా 

రిమ్-యుస్-తఖ మ్. 

15. ఓ [గంథముగలవారలారా ! మో యుద్దకు వూ (ప్రవక్త వచ్చాను. 

మీరు [గంథమునుండి దాంచుచున్న ట్టి య'నేక విషయములను ఆతడు మీకు 
దెలువ్రుచున్నా (డు, మజ్రియు అనేక విషయములను వదలి పెట్టుచున్నాండు. 
నిశ్చయము గా చేవునినుండి మాయొద్దకు జ్యోతియును స్పష్టముగా 'బెలువునట్రి 
గఏంథమును వ చ్చెన, 16, దాని మూలమున "దేవుడు తన ప్రీతిని పడయం 

గోరువారిని రత్న ణమార్షములు చాపు చున్నాడు. మజీయు తన చెలవుచే వా 

రిని ఆ..భకారమునుండి "-ఇెలుతురులోనికి దీసికొనివచ్చి సన్మార్లమందు వారిని 
నడ పుచున్నా (ఊడ. 

వ్యా। 15, యూదులును ఎవ )_స్తవులును తమ మత (గంథములలోని చె 

క్కు. విషయములను దా(చుచ, వానిని తా రాగ్టబుచేయుచు, వా[జత్ వెగం 

బరువారి విషయమున్న (ప్రకటనలను మణీయు నితేర ధర్మములను చాంచుచుం 
డిరి. కావున దేవుండు లోకమునకు సనా్గార్షమును మోకమార్లయులునుచూపవి 
యూదులునుు, కె)_స్తవులును చాంచుచున్ని ధర్మములను వెల్లడించుటకుంగాను 
తన [పవ కయగు హ్నజత్ ముపామ్ముదువారిని పంచెను. యూదులు కస్త 
వులు దాంచుచున్న విషయములలో అవసరములై న విషయములను "బెలువుచు, 
అవసరములేని ఏిషయములను (పవక వదలి చెట్టును అని "దేవుని "సెలవ య్యొును, 
'బేవుసినుండి వచ్చిన జో్యోతి వా[జల్ ముహమ్మదుర సూలు వారు, వాోెకీ నొ 
నంగంబడిన స్పష్టముగా ధర్మములను డెలుఫునట్లి (గంధము ఖునానె వరీఫు, 
"దేవుని పీతి పొందంగోరువారు దానిననుసరించీ, అవి శ్వ సౌంధ కారములనుండి 
బయటికి వచ్చి సనాగ్ధర్దమగు ఇస్లామ్ ననుసరించి రశత్సణమార్షముపాందుదురు, 
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17. లఖద్ -కఫరల్త జీన-ఖా లూ" బ్రన్నల్లావా"వాువల్ - మనీహుబ్బు - -మ 

ర్యమ-ఖుల్-ఫ ఫ మన్ -యమ్- లికు- మినల్లాహీ- మైలన్- ల్స్ అరాద-అన్ - "యువా" 

లికల్ - మసీపాబ్ని- మర్యమ-వ. ఉమ్మువూ వమన్ -ఫీల్ "అల్ జ-జమా-ఆన్ - వలి 
టీ 

లాహ్రీ-ముల్కు- స్ స్-సవా వాతి-వల్-ఆర్బి-వమా-ై నవునూ-ంోఖ్ లుఖు-మా 
య 

యపాడ-వల్గాపహు-అలా-కుల్లి వె ఇన్-ఖఒదీ5్, 16. వఖాలతిల్ -యవూదు-వన్ 

నసారా-నహ్నా-అబ్నా ఉల్లావా-వ-అహి బ్బా-ఉవూ-ఖుల్ -ఫలిమ- యలజ్- 

జిబుకుమ్ -బి-జునూ బీ కమ్ -బల్-అన్తుమ్-బష రుమ్-మిమ్మన్ -ఖిలఖి-యగ్ ఫీరు - 

లిమన్ -యపూఉ-వయులకీ బిబు-మన్-యపాఉ-వలిల్లాపా--ముల్కు-స్ - సమౌావా 

తి-వల్-అక్జి-వమా- 'బెనహుమా-వ-ఇలై పీల్ - మసీర్, 

17. మర్యముపు[సెడే దేవుడు అని పలికినవారు నిశ్చృయముగ అవి 

శ్వాస్ఫులైరి. మగ్య్భము క కుమారుడగు ఏనుశ్కు ఆతని తగ్గిన, భూమిలోనున్న 

సర్వజనులను జేవుడు నాశముచేయవ లెనని కోరిన-చో ఏవరు తః స్పింపంగలరు+ 

అని ఓ (ప్రవక్తా | పలుకుము. మజీయు ఆఅకానములలోను భూమిలోను ఆౌెకెంటి 

మధ్యనున్న దానిలోను దేవుని (పభుత్వముగలదు. చేవ్వుయు తాను కోరినది 
సృష్టించును. వాత్రీయు దేవుండు సర్వమువై శక్షిగలవాండు, 18. మళకీయు 
యూదులును, న|పానీలును, “షేము దేవుని కునాాగులమును, ప్రద ులముర, 

అని పలుకుదురు, మందులకు "దేవు.:డు మా పాపములకు గాను మిమ్ము శి 

శ్నీంచుచున్నాంచు, మిరును, ఆశని సృష్టికిం చేరిన మానవులు మాతమే. "జ్ 

వుడు తాను కోంనవారిని క్షమించును. ములీయు తాను కోరినవారిని శిక్చిం 
చును, మజీయు ఆకాశముబోను భూమిళోను ఆకెంటీవు ధ్యనున్న దానిణగోను 

దేనని ప్రభుత్వరు గలను. మజియు ఆతని యొద్దకు మరలనలసియున్నది అని 
న్ట్టీ ప్రవక్తా | పలుకుము , 

వ్యా॥ 17. తడి లేక బీవీ మ(్యయునకః (బు కిన వనుకీన్ము "చీవుండ అని 
పలుకొనాము అవిశ్యాసులు, దేవునికి పుట్టుట గాని, గెట్టుట గాని లేదు, "బేవ్చంయు 
నర్వశళ రృ డు, సర్వము ఆతనికి లోనై యున్నది. ఏసు క్రీస్తును, ఆతెని తేలిని భూ 
మీలోనున్న సర్వజను.ను ఒక తణములో నాశముచేయవ తెనని ఫస దో 

' అష్టు శ శేయటప్ శేవ్రుకి శకి గలదు, ఆతనిక్తీ అక్షుపజువా రెవరునులేరు. వను 
(కీస్తు చేవుడనచో తన చానును తవ్పీంచుకోన గలండుగచా | అట్టు “కానే 

రదు, వసుక) స్తు దెవుని! లోనైన యాళతంఢు. భూమ్యా్యాకాశమాల లలోను వాని 
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మధ్యనున్న సమస్తయులోను చేవ? పిభుత్వమున్నది. ఆకేనిఅధి కార మే చెల్లును, 
ఆకేండు తాను కోంనది సృవ్రీంచును. ఆవయును త లైదర్యడులు లేకయే తన సర్వ 
వక్తి పుటం చెను, హవ్నాను తల్రి లేకుండ నే సృజించెను. అటులే ఏను క్రీ 
సృను తడి లేకుండ నే తలను డి ఇుట్టించెను. అుతవాతౌన వనుకీ) వృబేవుయ 
ఎమ్ కాగలడు P అటు విక్వేనీంచుట వారి) తప్పు, దాని ఫలితము నరక 
నివాన మే. 18, యూూాదులును నే +న్తవులును మేము దేశునికమారులము. ఆశని 
(వీయులము అని పలుకుదురు. అవినరికాను. ఎఎదుకన దేవుడు వారు 
గావించిన పొపములకు శిక్షనొసంగు దుున్నాందయు. యూనులు తాము గావించు 
చున్న పాపములకు. గాను చేశుని కోవమునకు పాతు)లై డేవునశిక్షపపాలై రి, 
అగ్టితాన చెవునికి (పియ౫ు శా నేరరు. ఫీకురు సృషికిం జన సాధారణమాన 
వుల జేవుండు న్యాయముగా కర్ములకుం దగినటు ఖలిత మొసంగును, ఆకండు 
నర్వశ కోడు. ఆతండు తన అన్నుగపాము దే తాను కోరినవారి పాపయలనుక్షమిం 
చును. తౌను కోరినవారికి న్యా నుయమగ శిక్ష విధిం చును. అందలును ఆ)నియొ . 
ద్దు మరలవలసియున్నది. అవుకు తీప్ప అగును టేవులి! విభయులె నవానే 
ఆతని (వీయాులు, _ 

వాలే 

10. యా-ఆహాలల్ _కితాబి-ఖవ్ జా అకుమ్-ర నూలునా-యుబయ్యిను- 
న! 

లకుమ్-అలా-ఫ[ త తిమ్-మినర్-రునులి- అన తఖూలూ-మాజాఆనా మిమ్-బషీ 

' రిన్-వలా నజీరిన్"ఫఖద్--జాఆపమ్-బపీ రున్-వనజీరున్-వలాహు-అలా? కుల్లిె, 

19. ఓట (గంథముగలవారలార ! (పవ కలు వచ్చుట ఆగిపోయిన పిదప 
మి యొద్దకు సువార్తను భయబోధ నిచ్చువాండును గాలేజీ యని మిరు 
పలుకకుండ, మోకు స్పష్టముగా. దెబుప్పువట్టి మాషివ క్ర విరా యొద్దకవ చ్చెను, . 
కావున మా యొద్దస సువార్తను భయబోధ నిచ్చునట్టి యాతండు విచ్చే నెను, 
మణీయు "దేవుండు సర్వమ్మువై శ క్రిగలవాండు, 

వ్యా॥ 19, ఏనుకీ9 స్తు వీదప దాదాప్ప ఆబుపందలనంవత్సరములవలికు ' 
వ్ (పవ_క్షయును రాలేదు, అందువలన లోకమంతట ధగ్మముపోయి అధర్మము 

వ్యాపించి అవిశ” (సాంధకారములోో జగత్రూ మునిగియుం డెను, అపుడుబేవుండు 
లో కమునంతటికీని ధర్హమూర్షము చూూవుటక్షై వాఐత్ నుహమ్మదువాకిని (ప్ర 
వక్తగంచేసి పంపను. వారు మతధన్టములను స్పష్టము గాం "దెలుప్పుచు, "దేఫ్రు 
నిక నిభేయ్ములైనవారకి మోశముగలదు అను సునార్తయును అవిభేయురై 
అవిశ్వాసులగువారిక్సీ నరకళిక్ష్న గలరు అని భయ పెట్టుదురు, కానన యూదు 
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లును, శై) స్తవులును ఇతర జనులును తమ తప్పుల్*వలను వదలి హా జిత్ 

రసూలు వారిని విశ్వసించి మోశ్నమపొందవలెను. "దెవుడు సర్వశకు?డు, 

మిరు విశ్షసింపనిచో ఇతర జనులు (ప్రవక్కను విశ్వసించునట్లు చే చేంయును . 

"జీవుని పని మూవైన నే యాధారపడి యుండ లేదు, 

20. వల్లక్ ఖాల-మూ సా- లిథామిహీా. యాఖామివ్ కొటరూనిత్మ మతేల్లా 

పి--అలె కమ్" బ్రక్_జఅలా ఫికుమ్ - అంబియాఆ-వజఅలకుమ్' నులరా కెన్ - నాతతౌా 

పమ్-మాలమ్-యూలి- అహదమ్-మినల్- ఆలమోన్, 21. యాఖొమిద్- ఖులుల్ 

అక్ జల్ ముఖడ్దస తల్ాలతీ_కతబల్లాహు"లకుమ్ "వలాతర్ - తద్దూ- తలా -అద్ బౌరి 

కుమ్-ఫ లేన్ - “ఖు లిబూ? ఖాసీరీన్ . 22, 'ఖాలూ-యామూసా ఇఇన్న-ఫీహో- థామస్ 

జ బ్బారీన-ఫల్రన్నా -లన్=నద్ ఖులహా- _హ త్తాయఖ్రుజూ మిన్ హో-ఫల్తిన్ -యఖారు 

జూ-మిన్ హో- ఫల్షన్నా-చాఖిలూన్, ఓరి, ఖాల- -రజులాని.మినల్ల జీన-యఖా ఫూన 
pa.) 

ar) 

అన్ - అమల్లానాం"అవై హీ మద్-ఖులూ- అ'-లెహిముల్' బాబ- ఫబ్తజా-దఖ లు లుమూ? 

వు "ఫఇిన్నకుమ్" గాలిబూన్ “వఅలల్లాహి- -ఫతవక్క-లూ- ఇన్ కన్తుమ్- మూమినీన్. 

24, భాలూ-యామూసా్లన్నా" లన్-నద్ ఘులహో- అబదమ్-మా దామూ" ॥ సహో 

ఫక్ హబ్ అన్న వరబ్బుక-ఫఖాతిలా ఇన్న్నాహావునా- ఖాఇదూన్. లెగ్, ఖాల- 
అజా 

రవ్బీ- ఇన్నీ-లా లా-అమ్ ప లిక-ఇల్లా-నఫ్సీ-వలఖి-ఫఫ్ రుఖ్. జైన నా" వభె
నల్- భా 

మిల్ -ఫానీఫన్. 26.ఖాల-ఫల్ణన్నహా యుహర)మతున- 
అ-లెహిచ్- ఆరొబఈన 

సనతన్-యలీహూన-ఫిల్-అర్ బి-ఫలా- తొన ఆలల్ _ఫామిల్ 'ఫాసీఖిన్. 

90. మటీయు మూసా తన జనులతో ఓ నాజనులార! 'దేవుడయ మో: 

లో హవ క్రలను వుట్టించి మిమ్ము రాజులుగం చేసి లోకులకు నొసంగని దానిని 

మోాకొసంగి మాకుంటేసిన మేలును (అను గహామును) స్ట నీకీ దెచ్చుకొనుండు, 

21. ఓనా (ప్రజలార।! మోకొలుకు దేంవుడు నియమిందీయున్న పవి,త7ళము 

లో (ప వెశింపుండు. వీంవీచ్చిమరన లకుండు. అట్లు వేసితిలేని మూరు నష్ట్రములో 

పడిపోవుదురు అని పలిశెను. లల, (అవుడ్వు వారు “కసీ మూసా! అందు, బలి 

స్టుల్తైన జనులున్నారు, వారు అచటినుండి వెళ్ళిపోవునంత వణుకు మేము అం 

దు ప్ర వేశింపము. మణలీయు వారు వెళ్లిపోయిన చో మేమ తప్పక (పవేశిం 

తుము అని చెప్పిరి. 29. (అపుడు) జీవుని యనుగ)హము పొందిన ఇరువురు 
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భక్తులు ఓ జనులార! మీరు వారి నెదుర్కొని ద్వారముగుండ పి వేళింపుం 
డు. మారు ద్వారయలో పివేశించినవో మాలే జయము పొందుదురు. మణి 
మిరు విశ్వాస్తులైనవో "దేవుని వై నాధారపడుండు అఆనిపలి!కిర, 24, ఓమూపా 
ఆ బలిష్టులు ఆందుండునంత వ క్కు, మేము ఆందు ఎన్నటికిని పి వేశింపము. శా 
వున నీవును నీచేవుడును పోయి యుద్ధము చేయుడు, మేమిచ్చట నే కూర్చుండి 
యుండువారము అని వారు పలికిరి, 25, అవుడు “ఓ నా (ప్రభువా! నాయా 
త్శైనను నా సోదరుని వైనను నూతే్రేము నాకు అధిశకారముగలదు. కాన్సన 

మా మధ్య్థయును ఆవిధియులైనవారి మధ్యను తీర్పుచేసి జేయుము.” అని 
మూసా పలికెను. 26.నిశ్చయము గా ఆ భూమి వారికీంగాను నలుబది సంవత్స 

రముల వణకు నిమేధింపంబడినది. వారు భూమియందు "దేశ్టలాడుచు తిరుగు 
చుందురు. కావున అవిభేయశ్రైన జనుల గూర్చి సీవు చింతింపకము, అని 
చేవుు సెల విచ్చెను. లో 

వ్యా! 20: 26. ఈ వాక్యమయులలో హజత్ మూసా (పవ కను గూర్చియు 
ఆతని జనులగు ల్ల సాయీోాలియులను గూర్చి చెప్పబడుచున్నది, చేవుండు వా 
(జల్ బ్ర బౌహీము కుమారుడగు ఇస్హోఖు నంతతిలో ననేక (పవక్షలను 

రాజులను ఫుట్లించెను. సిరియా దేశము (పామ్) ఇభాహీము ప్రవ 
కృ నంతతి వారికి నొసంగుదు నని దేవుండు సెలవిచ్చి యుంజెను. పాత్ 
యూసుఫ్ ప్రవక్త రాజ్య కాలములో ఆతని తండిియగు యాఖూబు (పవ 
_క్రయును ఆతని సంతతియును, ఈజిస్థ (మిసరు)లో నే నివసింప సాగిరి, ఆవి 
దప మూసా (పవక్మ ఇ్రస్రాయిరాలియులను ఫిరౌను బానిసీ తనమునుండితవ్పీం 

చి సిరియా దేశము వశపజుచు కొనుటకుంగాను బయలుబేఆఆను, అవుడుఆయన 
తన జనులతో మోీైనున్న దేవుని యన్నుగహమయును, మీసమశాలికులలో 
మోకు నొసంగిన ఘనతను జ్ఞ ప్రికిం దెచ్చుకొనుండు ఆనిపలుకుచు పవిత్ర) 'ేశము 
లో (పవేశింపుండు అని పలికెను. ఆ "దేశము (సీరియా)ను అమాలిఖాఅను బల 
వంతు లన వారు ఆకమిం చుకొని యుండిరి. ఇ(ససాయిీలియులు, వాది బల 

మును తెలిసికొని పిటీకి తనము వహించి, వారు ఆ దేశములో నుండునంత వలు 
కు మేము అందు (పవేశింపము అని మూసా (పవక్త్మ యాజ్ఞ్యను అతిక్రమించిరి, 

యుద్ధమాడక విలిక్ తనము వహిం చినచవో పూరు స్వాతంత్యము గోలుపోయి 

నస్ట్రము పొందుదురని మూసా (ప్రవక్త వారిని ముదలించెను. కానివారుయ 
ద్ధమునకు సిద్యలు "కాలేదు, ఆవుడు దేవుని భక్తులు యోచ్చీబిన్ నూన్ శాలిబ్ 
బిన్ యోఫ్టనా అను ఇరువురు మిరు చ్వారమలో పివేశించినవో జయము 
పొందుదురు, మోరు దేవని వె సాధారపడి యత్నింపుండు అని పలికిరి. కాసి 

44 
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యూదులు, దానికియహాడ వినక మేము పోనేపోయ, కావలెనన్న ఓమూసా! 

స్వను నీ ప్రభువగు దేవుడును పోయి యుద్ధమాడయడు అని మూసాతో పతి 

శిర. ఆపుశు మూసా (పవక దేవా! నీవే రీర్చోే యుము అని చేవునతో విన్న 

వించెను. అందుకు చేనుడు యూదులు గావించిన అవిధేయత క గాను in 

నలువది సంవత్సరముల వలకు, సిరియా దేశములోనికి పోంజా కృ చేవులాజణు 

చుందురని సెలవి చ్చెను, అటులే జిగి యూదులు ఆకాలమందు అనేక కు 

ములకు పాైరి. అగడువు తీరిన వీదప యోవే. మిగిలియున్న జనులతో వో 

యి నీరియా ం “దేశమును పట్టుకొ నెను, యూదులు తేమ "వెద్దల స్వభావమును 

బట్ట హ[జత్ ముహమ్ముదు మై ఎ గంబరుల వారిని విశ్వనింపక తోడుపడక చో 

యినను, ఆన్నారులు ముహాజ్రులు (చై గంబరు వారి శిష్యులు) జవరు మొద 

లగు ధర్మ యుద్ధములల్ , హజత్ రసూలు వారిసెలవు సనునరించి తమ (పా 

ణమయుల నే నను 'అక్షింపక ఇస్లామ్ శత్రువులను మారొ-ని కొలంది సంవత్స 

రములలో నే అగెక చశములనుూ జయించి ఢర్మమును శ సావించిరి, మూసా (ప్రవ 

క్వగారి జనులకును పాజిత్ ముహమ్మదు వారిశిష్యులకునున్న తారతమ్యుము 

చదువరు "లెజటుంగంగ లరు, 

97. వత్ లుఅలై హిమ్ - నబ-అబ్ న" “ఆదమ- బిల్ వాఖ్" ఖీ “ఇజ్ ఖరబా-- 

ఖుర్చానన్ ఫతు-ఖుబ్బిల-మిన్"అహాదిహూమా-వలమ్ యుతఖ బ్బల్ -మినల్ -_అఖతి 

ఖా ల-లఅఖ్ తులన్న క-ఖాల-ఇన్న మా -యతఖబ్బలుల్లావు-మినల్ ముత్ర ఖీన్-28 

అమ్ "బస _త్తాఇలర్టో స్ట-యద క_లితఖ్ తులవీ-మాఆన-బీచా ని తిన్-యదియ-ఖఇ మై 

క లిఅభ తుళక-ఇన్నీ-అఖాఫ్రుల్లావా రబ్బల ఆలమిన్. 29. ఇన్నీ-ఉరీదు.ఆన్-త 
పో 

బూ అ-బిఇష్మీవి విక నతకూన-మిన్ - అస్ పోవిన్నారి- వజాలిక' జజాఉజ్జాంలి 

నూన్, 80. ఫలేవ్యఆక్- -లహూ-నఫ్ సుహూ- ఖన్లే- అఖీహి-నుతలవళా-ఫలనృవా 

మినల్ " ఖాసీరీన్, 81. బఅనల్లావాు-గు రాబిన -యబ్ వాస ఫిన్ అర్జి.లియురి 
అలాన్. టీ 

యవూ-కైఫ" యువారీ-సౌఅత- అఖీహి-ఖాలయావెలశా-అకాజజ్ తు- అన్" అలు 
ఆలా టీ 

కూన_మిస్ల-హో సల్ సరాబి- ఫడ వారియ-సౌఅత- అఖీ. ఫఅస్పవా- మీనన్" - 

నాదిమాన్ , 

9౨7, మజశీియు ఆదము ఫుత్రుల యికువ్రుర సజ మైన విషయము వారికి దిగు 

వుము, వారిద్ధ్దలును దేవునికి (ముకు.కోొన నగా వారిళోనా కప (మొక్కు ఒడి అంగీక 

కసబడెను. నుణీయరెండన యాతనిది యంగ కరింపలుడ బేన్త, (ఖాబిలు) “దంచ డు 
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యాతండు శేను నిన్ను చంవుదును ఆని పలుకే గా దను భకు ల ముక. బడని 

నమ్నాత్రమ అంగీకరించు నన్నాడు, 28, నీను నన్న రంవు. వ చెయిచాచినవో నేను 
నిన్న చంవుబకు చెయ్యివాచ వను, సర్వలోక ములకు బోషకుంశగు "ఏవం! * జీను భయ 

పడుచున్నాను, 99 నీన్చనాపాపమును నీపొాపముశుపొంది నరకనివానులవో గో కేడవ 

గుదువుగాక _ అనిశేను.ా౧చున్నాను, ముల్రీయు. ఇరిదుష్షులకు శక్షఅని (హాలు) 
పలికెను, 30. ఆకినస ఆతనియాశ్శ యాశనిని తన ససుబూదరుని జంవుటకు (చే 

0న దొస అతయ అతనిని (హాబీలు) చంపను కావున ఆతడు నష్ష స్పముపొందు 

వారిభబో నొకితియెొను వీ! తొదప ఆతని సోదనటని కనముు ఎట్టుదాణచి సెట్టవ "లె 

నో ఆతనికి చూపుల భూమి త్రవ్యున డో యొక కాకిని "జేసుయపంపెను. ఆతందు 
bau 

అయోోనేను ౫ నానహోగీదుపని శవమున దొాంచినె పెట్టుట లే ఈశా శికి హైలేము చా 
GT 

నుడను కాకపోగె జీ అని పలికి ప గా తా ముతో సానా “గను, 

వ్యా॥£7. ఆనమ్యుపనస్వ నన కు ఫాోగిలు ఖానిలు అ ఇను" నూ ౮ లుండిరి. వావి 

వృశాంతయు & ప్త సా యోలియు:ః క్ర తేలుపంథు నున్నది. ఖాగలు తనన పకా దనరు 

డగు హరిలో అసు) గయన్ చంపెను. హో:లు చేనుసియందు భయాభకు లుగలయా 

తండు, లకు యుగ “జవ్రుని భర చంనుట ఘోరపాకకయు యూదులు తవు 

లతో యుస్ధ ముపయుఓ కు "భీతిగిరి, కాని "దవునిభక్షలగు అనేక సనక్తలను 

చంీరి. అటులే హజల్ వై పె గంయిపలవారిని వధించుఓకు “పెక్కు కుక కలు సలివిరి, 

ఛన్రడు సెలవిచ్చినదానిని ౫ యక ని పే ధించినదానిగి శౌయు స్వభావము యూదు 

6రుంగలదు. ల ంపయు వాం మేను; బేవునికి (వ్ర యులమని సాగోొనుటు వారి కెట్లు 

తగును రాంబోన్ర వాక్నము* కు ఈవ్చ త్తాంతేము ఉపోన్హాతమునం! - ఈ, ఆదము ధర్మ 

(సకారయుగ ప పహాోఎలునరు నచ్చి "సెం డిపయనలచ్చిన షేక్షి కరాగుంను ఖా! నలక దాను 

అందుకు అదను సురలు చేవుసకీ మొకు... (డ్డి (నియాశ్) వొసకొనుందు, ఎవరది 

"మొక్కు_బడిని (కాగాక) ) చువుః క అంగీక రించునో యాతండు సెండ్లీనోసికొనవ చ చ్చున, 

అనిపలి కన, అందుకు వాగొగన్రుస అట్లు వేసిరి, పోబిలు కానాకిను దేవుండు అంగీకరిం 

వెన ఆకా౭మందు అంగ్నీకరింవయుని న కానుకను (ఖుర్చానిస్ఫ్ ఆకాశము నుండిఅప్నై 
వచ్చి శాల్చుచం చన. అటో పోలు కాసు కను అస్నవచ్చికాల్చి వేసెను ఖాటలు 

తనశానుక్ అంగ్కరిం + కోని స అనూయపకి తన స వద పని దండించి - తుదకు 

“నం ే సెను, అవుతువ+లెలు "దేవుడు భక్షిగపవ రి ముకు ,. బడిని అంగీకరిం ౫ ను. 

శావున నీవును m8 నివహింవు ము. నీవు నన్నుచంస యెన్నించినను 'నేను:న్ను “చంప 

యత్నింపను. నేను ఆూా-పము, రుంబోను, డేను. శితకు భయసడు వున్నాను, నాపాస 

మును నీపాపము?* ను నీవే అనుభవిరెదవు. దానికి ఫలముగ సరక*వాసి. గుదువు 

అనిపలి 3ను, ఎవండ్రైనరవసహోదసంండు అన్యాయముఒకు వూనుక్ "న నంపతయ 



$48 ఖురా నెవషరీఫ్ [కాండము 6 

త్నించినచో వొనినిచంవుట న్యాయమే, కాని తాను ఓప్పగలిగి వధింపంబడిన-ో 

గొప్ప వుణ్యఫలితము (షహాదల్ ) లభించును, శకానిశ|తువుల విషయమున అట్లు 

చేయరాదు, ప్లై నంతవజకు ధైర్నయలతో శత్రువును వూర్కొనవలెను, ఖాపీలు 
తన సహెబాదరుని చంపి భక్తు యగు కనన వేదో పని గోలుపోయిపరము నందు నరక 

పాతుర్ణై నస్షవొందిన వారిలోచేరను, అదియునుగాకఖాబిలు వాత్యలకు నార్ల 

దర్శకుణణాయెను, కావున ఆతని నెనుకను కలుగంబోను హాత్గలనాపములలో నొందు 

కూడ ఫాగస్టుండాయెను, 31, ఈవాత్వక్ యుందుఎవరునుచచ్చి యుండ లే లెదు, కావున 

నీవయును ఏమిచేయవ లెనో ఖాబీలునర 'తెలియకుం డెసు, ఒకశాకీ భూమిత్రవ్ని 

ఒక చచ్చినకాకిని ఫూడ్చుచుండుటును ఖాబిలు చూచి తన సహోదరుని శవము 
ను ఆటులే ఫూ శ్చ తనని తెలిసికొని కాకీయంత తెలివి నాకు లేకపోయె చే అ 

న్యసనప పడసాగాను, ఆపిదస వానికి తనపాపఫలిత య గగలైిి నదుర్గతినిచూచి పా 

క్రాపపడసా7ను, అన్యాయముగ సాత్సచేయువారికిని బంధుత్యమును (అెంపువారికీని 

బ్రహలోకమునందును శిత్సలఖించును అని పాజల్ ముహామ్ముదువాన ఏ "సెలవిన్ని 

యున్నారు, 

82, మిన్"అజ్లి-జాలిక- వ్ర తబ్నా-అలా-బనీ-ఐసా్ర-ఈలఅన్నవాూ- మన్ - 

ఖతల-న్ట్నమ్-బి2రి- న్ సిన్ -బా-ఫసాదిన్ "ఫిల్ - అక్ జి ఫకఅన్నవూ - ఖుతల 

న్నాస-జిమోలన్ _వమన్-అపాయా. హో ఫకఅన్న మా-అహొ-యన్నా సాజమిలఅన్ 

నలఖద్-జా -జాఅత్ వుమ్-రుసులునా-బిల్ -బయ్యినాతి-ను మ్మ" ఇన్న-కసీంమ్-మిన్ 

హుమ్ “బల్ జాలిక-ఫిల్- ఆర్ దీ-లముస్ -ఫ్రూన్, 88, ఇన్న మా-జబా' ఉల జీన 

యుహో-రిబూనల్లావా-వర సూలహూ-వయన్ _జాన-ఫిల్ -అర్జి ఫసాడన్ -అన్ 

యుఖ త్తలూ-కొ-యుసల్రబూ-కో-తుఖ _త్తఅ-ఏదీపామ్-వ-అర్ జులువుమ్ - మి 

న్-ఖలా ఫిన్ "క 'యున్-ఫౌ-మి నల్ "అర్ జి-జాలిక_ లవుమ్-భిక్ యున్ - ఫిద్- 
Fl 

దున్యా-వలవామ్ -ఫి ల్ - ఆఖిరతి- అజాబున్- అజీమ్. ఏ4. ఇల్. లల్లజీన 'తౌబూ-... 

మి£-ఖన్లి- అకా-తఖ్దిరూ-అఖైహిమ్. అ లమూ- అన్నల్లాహా. గఫ్రరుర్ రహీ మ్ 

స్థ, -ఈ కారణమువలన నే ఎవడు, ఒకని హత్యకు బదులుగా కాక, 

భూమిలో నిపదివమునకు కాక, ఒక యాత్రను చంపునో అట్లు వాండు సర్వ 
జనులను చంవీనవాండగును. మటువండు ఒక్క. యాత్మను 'బ్రతుకని చ్చెనో 
యట్రివాండు సర్వజనులను _బకుతనిచ్చినవాండగును అని మేకు ఇ[సాయీిలి 
యులకు ఆజ్ఞ విధించితిమి. మలకియు వారియొద్దకు స్పష్టమైన సూచనలను దీని 
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కొని మా (ప్రవక్తలు వచ్చిరి. ఆ వీదప కూడ వారిలో పెక్కుమంది భూమి 
యందు అకీవుములుచేయు చున్నారు, 88. ఎవరు "బేవునితోను ఆతని[పవక 
లోను యుద్ధమా డుచు “చీేఫములో అల్లరులు కల్సింపు పాయత్నింతురో అటి 

వారిని చంపనఇను, తేక యురి పె వారి నెక్కింపవ లెను, లేక వారి యు 
(పీక్క చేతులను ఒకపక్క. కాళ్ళును తెగనఅికవలెను, శ్లేక వారిని “దేశి 
స్టులుగాం జేయవలెను, ఇది వారికి బ్రహమునందుగల అవమానము. మజియు 
వాదికి పరలోకమందు ఫఘోర ఇాధయున్నదది, కాని ఎవరు మా చెతులలోచిక్క_క్ష 
పూర్ణమే తమాపణ వేండుకొనుదురో (వారికి శిక్షలులేవు). "బేవ్రండుత్సమించు 
వాండును దయాళువ్రును అని మారు తెలిపీకొనుండు, 

వ్యా॥ pa అన్యాయము గ హత్య గావించుటలో ఉభయలోకములలో 
నష్టమును తుదకు పత్చాతాపమును పడవలసీవచ్చును అను కారణమువలననే 
9(సాయీలియులు, అన్యాయము గ ఒకని చంప రాదు. అట్టు చంవీన సర్వజను 

లను చంవినట్లు అగును. ఎందుకన వానిజూచి యితరులుకూడ వాత్యలుగా 

నించుటకు ధ్రైర్టిముపాంది గావింతురు. అటులే ఒకని పా9ణమును రక్షించిన 
సర్వజనులపా 9ణమును రశ్లించినట్లగును. ఎట్ల నగాఅందణును దుర్మార్గుల నుండి 

బలహీనుల పాణములనురశ్షించుటకు కృషి.సలుపుదురు. ఈధర్మము తౌరాతు 
(గంథములో ఇ సాయీలియు లకు నిధింపంబజెను. మణీ యు చేవుని (ప్రవక్తలు 

మత ధర్మములను బోధించుచు అనెక స్పష్టమైన సూచనలు చూవించిరి, అట్టు 
ఇ(సాయిీిలియులు భరూచియు తమ అక్రమములను వూనుకొన లేదు, "దేశము 

లో ఉపషద్రవములు గలిగించుచు (ప్రవక్తలను ధర్శ(పదారకులను చంపుచు 

హాంసించుచు వచ్చిరి. ఇది వారి న్వభావమైపోయెను. డానిబట్టియే ఇసా) 
యీలియులు, దేవుని పరమభ క్షులగు హా[జత్ మహమ్మదువారిని, వారిశిష్యు 

అగు ముసల్మానులను చంపుటకు వారిని పలువిధములుగ పాంసించుటకును కట 

లు నలుస్రచున్నారు, వారు తమ మతధర్శ్మమును విడనాడి యిట్లు అల్హరులు 
కాఖించుచుస్నారు, అట్లు దొర్జన్యముచేసి "దేశ మయులో హత్య లం అల్లరులు గొ 

విం చునట్టివాగికి త రాంబోవు వాక్యములో శెప్పు(బిడుచున్నది, ఏ3, జేవుని 
సవ_క్షలలో యుద్ధమా డుట "దేవునితో యుజ్ధమా డుట (రో గును. ఎందుకన (ప 

వక్తలు "దేవుని ప్రతినిధులు, (ప్రవ_క్షలతో యుద్ధమాడు చు "దేశములో అశాం 
తీయు కల్పిం ముచు, దారికొట్టుచు అపవాదములు కల్పించి జనులమధ్య కలంతలు 

వుట్టంచి శొంతిభంగమునకు కారకులగుచు అన్య్యాయముగ హత్యలు గావించు 

చున్న ట్లివారీ క ఈనాలుగు విధముల శిక్ష్షలలో వదోయికటి విధింపవలెను. 

(1) వధిందుట. (2) ఉరి శిక్ష ఇచ్చుట. (ర) కుడిచెయ్యి, ఎడమకాలు తెగ 

గొట్టుట, (4) చేశమునుండి వెడలంగొట్టుట, ఇందు చేరగాని. ఇతర స్థలమున 
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హ౩అలుంచుటయు చేరును, దారిగొట్టు దొంగలు ఒకనిని చంవీ వాని సొమ్ము 

లాగుకొన లేకపోయిన చో దానికీ లోక వధించుట, చంపి సొత్కు లాగుకొన్న 

చో దానికీ శిక్ష ఉరిపె నకి_ంచుట,. చుపక ధనము లాగుకొన్న చో దానికీ 

శిక్ష కుడి చెయ్యి ఎడమకాలు అతెగనఅకుట. దోంచుటకు యత్నించున పుడు 

దొంగ పట్టువడిన చో దానికి శిక్ష చెజనుుచుట లేక దేశమునుండి వెడల 

గొట్లుట. 'శరగాండ్రు పట్ట పట్టువడక వూర్వమే పాపములను మానుకొని "జీవుని 

సమ్ముఖమున తవూపణ కొరుకొన్న చో చివుంజు తన వాక్కుులనుత్న మిం చును 

కాని జనుల హాక్కు_లు వారు ఇయ్యవలెను. దొంగిలించిన సొత్తు అప్పగించ 

వను. చంవీనచో దానికి బదులు శీసీఫొనయిడును. అది క్షమిం పంబడదు. 

కాని వధింపంబడిన వాని వారసులు క్షమించిన క్షమింపవ నూను, సొత్తుగాయా 

తన సౌతును తీసికొనక వదలి పెట్టిన వెటవచ్చును, -దేవుండుత్షమించువ- వాడును 

దయాళువ్రును, కావున -నేరగాంఢడ్రు తవు నెరములను మానుకొని "దేవుని ఈ 

మాపణకను దయవను పాత్రులు కావలెను, 

ల్, యాల య్యు-హాబ్లటీ న-ఆనును ఇన్ -లఘ్టుఖ్టావా -వబ్ లేగూ-ఇలై హిల్ 

తో రా వే OYA గ ంళ 

వసీ త_వజాహీదూ-ఫీసపినికీ ఆని అగాకుమ్ -తువ్ లిహూలన్ . 9౮. ఇన్న భగీన-కఫరూ 
శ నా! ఫ్ నాలాల 

లౌఅన్నలహుమ్ నూఫీల్ -అర్ బి-జమీ-అన్ -వమిక్ లహూ-మఅపహూా-నియ న్ తద 

విహీ-మిన్-అజావి- యామిల్ -ఖంయా మెతి-మాతుఖల్చిః ఏ-మిస్ -వుఎమ్-వలహ ము- 
ఆలీ దీ 

అజాబున్-అనొ, 87. యుకదూన-అన్ యఖ్జూ-మినన్ -నాది - వవాపలుమ్". 
టి టి a ॥ 

వీఖారిజీన-మిన్ హో-వలవుమ్-అజా బుమ్ -మయుఖీమ్. 

ల్, ఓ 6ళ్యాసులారా! మప మేలుపొందుటక సంగానుదేవునికీ భాయసతుండు 

మణీ ఆతని నాన్ని! సము పొంగిం ను మార్గమును వెతకుంథు. మఆఅీయు ఆతని మర్ల 

మందు కృషీ సలుపుడు, 80, అని శా (సులై నవాస తుదిదినమునంనుగల బాధనుండి 

తహించుకొను టకు గాను గానికిబద లుగ వా భూమిలోనున్న సమ ను మును దాని 

తోబాటు అుతధనమును వానికి ఉండి యముచ్చినను అంగీకరింయునదు. వ ఆయ్ 

వారికి దకిఖకరనునబాధయున్నని ల” వామ నగ కాన్నానుడ వెలి వన్చు*థు క్రొ 

రుదు, ఇ ని వాగచులుదుందెి బయటి కీ రాజాల్న, టుణీవాగిగి శాన షక మైెనబాభ 

యున్నది, 

వ్యా! కర్. ఇంచు ముసణ్యానుకు భక కృమార్దము చూళింపయికినగి, "బేన్చుని? 
భయపడి ఆతండు విధించిన ధర్మమును చేయును ఆతడు నివేధించినదానిని వో 
దలుకొ ను చుండవ లెను, "జెవుని సాన్నిధ్యము పొందుటకుమార్గము 'నెతకవ లెను, 
— న — 

eS 
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అది భక్తి మార్గము. "దేవుని పీతికొఆాగ సత్కా_ర్గములు చేయదు వాని ఫలితమగు 
దేవుని సాన్నిధ్యము ము'సల్బానుభ క్తులుపొందవ లెను, "దెవునినార్ష నుందు కృషి సలి? 
"దేవుని నుతవముగు  ఇస్తామ్ను ఫ్"౨సవ లెను. ఆకృవీలో అన్నివిధములై న సత్కాా 
ర్ధములునుశ త్రువుం తోధిర్మ యుద్ధము ను చేసను, ఈ'సనులువేనీన వో ఇవామువందు 
జయమునుపరమునందు మోత్నము, నజాల్ లభిం నును, 86, ఇందు అనిశ్వౌనులగ తి 
చెప్పుడి నది, ఇపహా లోకుందయున్న వెంషిబం "గు మొదుగు ధనమును దినికితోకుగ 
అంతటి ధనమునుఇచ్చి తువిదినము (ఖియామతునందుగలుగు బాధతస్సిందుకొ న 
నలెనన్న అవిశ్నౌనులస నీలుశేదు. అవుతు ధనముఎదులుగ వు న్చూకొనబడదు, ఆని 
శ్యాసులు నరకబాఢ కుతాళ్ లేక దాని నుండ బయటికి రావలెనని కోరుదును,కాని 
అట్టు వాముబయిటిక్ రాంజాలాగవాఘయె అంనుకాన ఏ్షతముగబాథ అనుభవిం చు చుందురు, 

తరి వన్ సారిఖు-వస్ సారిఖ సు-ఫఖ్' తహొ-వి దియోహునూా-జజాఅమ్ -పీవూ 
న ననా ఇచిక్లా a వాలి నా ళ్ ౫ / న ట్ లః కసబా-న కాలమ్ -మిన ల్లాహి-వల్లాహు-అజీజున్ హాకిమ్. 39, ఫ వన్ -తాబ-మ్రింబఆ- 

అలలే అణాల టికి చి 

ప్బాల్టీహి-వఆన్ లహ-ఫ నల్లా హా-యతూబు-అలై హా-ళ న్నల్వాహా-గఫ్రూాయర్ 

రహీమ్- 40, ఆపఅమ్ -తేఅ- మ్ -అ న్నల్లాహా-బహూ-ములు,- స్-సమావాళి-వల్ - 
. అలాటి er త ఇ అలి 

అర్ జి-యు-ఆజ్-జబు-మన్-యహపాషపానయగ్ థిమలిమన్-య పూడే-వ ల్లావు“అలొా జో | 
కుల్పి "మైన్ ఖదీర్, 

88, మణీ యు వుసుషు'డె నను ,స్ప్రమైనను దొంగతనము చేసినచో వారి 
చేతుంను నరికివేయండు. ఇంనాకునేనిన దానికి (సశిఫ "మను "జేవుంకఠిన శిత్తయు 
ను మణీ యు "దేవుడు సర్వశ కండు వివేవనాప సండును, లీ9, ముెజివయు తన 

దుర్మార్టము : దపక్షమాపణ వేడుకొని నన్న సవరిం వకొనునో వానిక్షమాపణడేవుం 
డు అంగీకరించను. నిశ్చ_యుముగ “దీవుతు తమింవావా తను వచదయాళువును, 

40. ఆకాశములలోను భూమిహోను "బేవుని “క్ర (సభుత్వము గలదు, అనినీకులొలియ 
దా! "దేవు”దు తానుకోరినవారిని శిక్రీం నున, మలీ యు తానుకోరినివారిని క్షమిం 
'మన్మ, మటియు దేవుంతు సర్వమును శ కి గలవాండు, 

వ్యా! 88, ఈవ్రాక్స్యము భో దొంగతనము నకు శిత్షవిధింపలుడినది. తొలుత 
వొంగతన చేసనట్ట దొంగ కుడిచేతిని మనీక్ట్టైువలు సఆఅుకవ నెను అందు (స్రీ 

ములుసనపూనులే, ఈత వాంగాపించిన చేరమునకు ఎదులగును, పొంగించిన థన 
ముధన సామికి అస్పగంబస టెస్కో ంగసొత్తుపోధెట్టనచో దానికి *దలుధనము 

కట్టియియ్యవ లెను. లేనిచో ధన స్వామితో తఘహాపణ కోరుకొనవ లెను. ఇస్టశిక్షవం 
న ఇతరుంక బుగ్గన షన గంగ నను. నిలిచిపోన్సన, డేన్నంకు సర్వశన్తుయ 
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విచచనాపగుయ. కావునలోక కాంగికొొలకు తగినధర్శములన విధిం చును వొంగతా 

నుగావించిన చేరయల కదప భభ క్రివూర్వకముగ "దేవునితో తమాపణకోరి తన 
గు౯ములు సవరించుకొని సత్రా. శార్వ్యచులుప సినచో దేవుడు దయగంవాండు త 

మిచును సర్వశ క్రిగలిగి సర్వాధికారియగు "దేవునికి నేరముచేసిన వారిని శిక్షీం 
చుట తమించుటతోగుచు, ఆతని యిష్షముబొప్పున పరిపాలిం చును, 

41] యా- అయువార్ రన నసూలు-లాయక్షా బున్ “కల జీన- యుసారఊనా- 

ఫిర్ "కఫ్ ర-మినల జీన-ఖాలూ-ఆమ వ్వా -బవిఅఫ్ వాహీ-హీమ్-వలమ్- తూమికా-ఖు 

లూబుహుమ్ -వమినల్లజీన'హోదూ సమ్యాడాన- లిల్ క జిబి- నమాఊన - లిఖా 
మిన్ -ఆఖరీన-లమ్ " యాతూక-యుహా గ్రిప్తూనల్- కలిము- _మింబలేప- మవాజీ బ్రహీ* 

యఖూలూన- ఇక్ ఊ నీతురు-సో సళదా-ఫ-ఖుజావు-వఇల్-లక్ష.తూతూవు-ఫక్ 

జరూ- వమన్ యురి. -దెల్లాహు-ఫిత్ - న త హూ-ఫలన్-- తమ్ లకలహూ- మినల్లాహి 

ో 

మైలన్-ఉలా ఇకన్లుజీన-బమ్-యారి-దిల్లాపలు- అన్- యతవా - హార” ఖులూబ 
WENN 

వుమ్-లవాను ఫిన్ 7 -దునా్య్రా-ఖిజ్ యున్" వలవూుమ్ ఫీల్- ఆఖిరతి- ఆజాబున్- 
ల | 

అకీవ్, 49, సమ్హాఊన లిల్ కజిబిఅశ్టాలూన- లిప్స్ సువ తీ-ఫలన్ -జాఊక- ఫ ఫక్ 

అద. వైనవువ కా. అల లజ్ అన్ -అన్-హుమ్-వఇన్-ఈుల్ంిజ్- అన్వఎమ్ _ 
అనానను. ఆటలాడే 

లన్యజిగ్రూక-మై హైఅన్-వల్తన్ వాకమ్తు ఒవొమమ్- లెనహుమ్ "బిల్ స్ త్రి బన్న 

ఖావా-యుహెబ్బుల్- ముఖ్ సీత్రీన్. 48, వకె కె ఫాయుపహాక్కి మూనకొ-వ ఇన 

పహుముత్ - -తౌ రాతు-$ీహా-వుక్ముల్లాహి పిసుమ్మ "యతవల్ -లెన-మింబఆ- నిజా 
లిక-వమా-ఉలా ఇక-బిల్ -మూమినీన్. . 

41, ఓ (పవక్తా! “మేము ముస సల్మానుల మని తమ నోటితో పలు 
కుచు. నిశ్వనీింపని వాదయములు గలిగి అవి శ్యానములో పడుటకు పరు 
త్తువారివలన నీవు దుఖపడకుము, మత్రీయు యూదులె చైనవారు అబద్ధము లను 
చెవియొగ్టి వినువారు, నీయొద్దకు రానివారికొలుకు వారు వినువారు* వారు 
వాక్యయలను వాని స్థానమలనుండి తొర్మాణు వేయుదురు, “మాక్సిట్టి. యాజ్ఞ 
లభీంచినచో దాని నంగీక రింపు(డు, మజియు ఈయాజా లభింపనిచో మార్ 
తొలంగిపొంతు అని (పజలలో ప పబకుదురు, ముజ్ియు్దేనుండు ఎవరిని డారి 
తవ్పింపయోరునో వారి విషయము "దేవునియొద్ద నీవేషుయు వేయయాలవు. 
ఇట్టివారి హృదయములను పవితుములుగ జేయుటకు చెవుడు కరోరశేదు, 
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వారికీ ఇహాలోకమందు అవమానము గలదు. మణియు పరలోకమందు వారికి 
ఘోరమైన చాధయును గలదు. 42, వారు అబగ్గయుల ను చెవి యొగ్ది ఏనువారు 
ను, నిపి.ద్దము(హా రామ్ )ఆయిన దానిని చాల తినేవారును, కావున హారునీయు 
ద్దు వచ్చినచో, వారిమధ్యతీర్పు చేయుము. లేక వారినుండి ముఖము[తిప్పు 
కొనుము, మటీయు నీవు వారి నుండి ముఖము (తిపుకొన్న చో చారు నీకేమి 
యు హాని చేయంజాలరు, మలి యు నీవు తీర్చు చేనీనచో న్యాయముగ తీర్పు 
చేయుము. నిశ్నయముగ దేవుండు నొష్టియము చేయువారిని పొమించును. 
18. మఆీవా రెట్లు నిన్ను న్యాయక్నర్తగం 'జేయుదురు. మతి వారియొద్ద తౌ 
రాతు! గంథమున్న చే. అందుదెవుని యాజ్ఞ గలదు. దాని పిదప కూడ "వారు 
తిరస్క_రిం చుచున్నారు, మజీవారు విశ్వాసము గలవారు కాలు, 

వ్యా॥ 41. ఇందు వంచకులను యూదులను గూర్చి చెప్పుంబడినది, వంచ 
కులు నోటి మాటలతో విశ్వాసము వెల్లడింతురు. వారి హృదయములలో 
విశ్వాసము (ఈమాన్) "లేదు, వారు అవిశారనములో పడుటకు ' పరుగెత్తుదురు, 
ఇట్టివారిం గూర్చి వా రెందులకు నిజమైన ముసల్మానులు కారని చింతపడకూ 

డదు అని చేవుండు హ్నజత్ వెగంబరులవారికిం “"ఒలువు చున్నాండు, యూ 

దులలో ఒక (స్త్ర యును వురుషు (దును వ్యభిచారము చేసిరి, వారిద్దణు పెంశ్లియె 

నవారు, వెండి నవారు వ్యభి ఇచారము చేసీన చోవారినిరాళ్ళ తోరువ్విచంపవల 
ను అని తో రాతు[ంథములో "దేవుండు ఆజ్ఞ విధిం చియం ణెను, ఆయిద్దతిని ఆ 
ఛిక్షనుండి తప్పించుట కే కే యూదులు హ్నజల్ వె "వి ంబరులవారి యొద్దకు దాని 

గూర్చి ధగ్మము తెలిసి కొనవలెను అని కొందణిని పంపుచు కొరడా"దెబ్బలు 
కొట్టవలెను ఆని పలికిన ఒప్పుళొసుండు, రాళ్ళతో రువ్వి చంపవలెనని విధిం 
చినవో ఒప్పుకొనకుండు అని పలికిరి. వా[జత్ వైగంబరువారు దేవుని చెల 
వుచే, రాళ్ళతోరువ్వి కొట్టవ లెనని సిక విధించిరి, మందు యూదులు తిర 

స్క-రించిరి, తుదకు వారి మత్త గంభములోను ఆ శిక్ష యే గలదని రుజువఆయి 

అళిత విధిపంబడెను. వాజత్ _పెగంబరువారు, ఇంతవణకు అమలులో లేక 
చచ్చి యుండిన ధర్మమును తిరిగి "అమలులోనికి తెచ్చి యొుద్ధరించిరి. ఈవిష 
యముల గూర్చి యావాక్య్థమందు చెప్పుచు యూదులలోనున్న దుర్గుణములు 

"దేవుండు 'వెల్లడించు చున్నాండు. యూదులు అబద్ధములు విని వాని అంగీకరిం 
తురు, (గంథములలోని ధర్మములను వొక న్చ్రములను శౌర్మాలు వేయుదురు. వారి 

క ష్టము వచ్చినట్లు ధర్మములను మార్చుకొనుదురు. ఇటి డ్డ స్వభావము 
గల వారికీ సన్మార్గము లభింపదు, వారు అవిశ్వానమును-డి పఓతు'లు కారు. 

ఎట్టు ౭ ఒశదోగ్ని వైద్యుడిచ్చిన మందుసేవింపక పథస్థిము చేయక తుదకు చచ్చిన 

4 
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-వద్యుని పె నిందబేదచో అటులే యూదులు వంచకులు దుర్గ్మార్హమయ వలన 

శిక్షకు పొల నచో దేవునిపై నిందరాదు, ఇపామునందు వారి రవా స్యములు 

బయలుపడి వారికి అవమానము లభించును. పరలోకమందు వారు గావించుచు 

న్న అధర్మము లకు ఫఘరోరమైన నరకచాధ యున్నది. 42. అబద్ధములు విని 

అంగీకరించు చు, లంచములు మొదలగు నిషిద్ధ మైన సాములమ ఏ తినవయుదురు, 

ముందు తీర్పు చేయుటలో చేయక వదలి ఇట్టటలో చగంబరుల వారికి సెల 

వుండెను, కాని విదప న్యాయముగ తీర్పు చెయ్వల సీనదసి “దేవుని నెలవయ్యెను. 

నాస్ట్రీయము లోకమునకు ఆధారము, న్యాయము పడిన లోకములో నుపడ్ర)వ 

ములు సంభవించును. ధనవంతులు పేదలు అను భేదము లేన (పఠిమానవుని 

గూర్చిన న్యాయముగ తీర్చువేయుట దేశుదికీ ప్రేతి. అట్లివారిని దేవు (చేమిం 

యను. ముసల్మానులు శత్రువు స్నేహితులు అను భేదము "లేకుండ న్యాయ 
మును పొటింపవలెను. 4కి. యూదుల విషయము వాల ఆశ్చగ్య కరమైనది, 

వారి మల్యేగంథమగుత 'రాతులో వ్యభిచారశిక్ష యుండియు దాని వదలి 
పెట్టి ఓ (ప్రవకా! నిన్ను న్యాయకర్తగ నియమించుకొను చున్నారు. వారు చే 

వుని ధర్మములను తిరస్క-రించు చున్నారు, వారికి తౌరాతు గగింథయ నందును 

ఖురానెషరీఫ్ర నందును విశ్వాసము లేదు అని వాచ్చరింపబడియె. ఇంకరాంబోవు 
వాక్యము లలో తౌరాతును ఇస్టీలు గ)ంథములగూర్సి చెప్పంబడాను, 

44, బ్రన్నాలన్జర్-నల్ లౌ రాక- శీహా'హుదన్- వనూరున్- యస 

వయు-బిహాన్-నబియూ కనల్లణేన-అఫీ "లమూ- లిల్లజీన- హోదూ వర్ - రబ్బా ; ని 

య్యూన-వల్- అన్నా రు- -బిమన్ కుదా ఫీ హా-మిన్ వ తొబిల్లాహి-వకానూ “అలై హీ 

వుపహాదాఅ-ఫలాత ఖ్ -ష షఉన్నాస-వఖ పౌని- వలాతమ్తరూ-విఆంయాతీ -సమనన్ 

ఫిలీలన్-వమల్-లమ్యస్ంకుమ్-బినా-అన్ జలల్లాహు-ఫ- ఆలా లిక వ్యూాముల్ - 

కాఫీరూన్. 45. వ-కతచ్నా ఆ ైహిమ్-ఫీపో-అన్నన్-నఫ్స-లిన్న ఫసి.వల్. ఐన 
బిల్. వ్ వం వల్ -అన్ ఫ-బిల్ -ఆన్ ఫ-వల్ ఉన బిల్-డినివస్ - శీన్న విస్ - నీ 

వల్" అరూవాఖిసానున్ఫ -ఫమన్. -శేసద్దఖ విప్రా ఫ ఫహువ కఫ్ ఫారతుల్ -లబూ 

వమల్ లమ్-యహ్'కుమ్ "బీమా-అన్ "జలల్లాహు-ఫడలాలకవుము క్ “జూలిమూ 

స్. 46, వ-ఖఫ్ ఫె నా-అలా-ఆసారిహిమి-ి ఈసబ్న-మర్యమ-యసద్దఫా - లిమా" 

బ్రన-రోదైహి-మిన ౫ -గౌరాది.వఅతెనాచూల్ ఇన్ బీల-కీహి-వుగన్ వనూ 
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రున్ .వముసద్దిఖల్ -లిమా శ్రా నాయ_దైహి-మినల్-తౌ రాతి-నహుదన్-వనా పజ 
వూ 

తల్- లిల్ముత్తఖీన్. 47. వల్ 'యవ్-వమ్-అహ్లుల్ ఇన్ జీలి-విమాఅన్ - జల 

ల్లాహు- ఫీహీ-వ-మల్ "లమ్" "యనౌవమ్-బిమా అన్ జం బలల్లావు - ఫా ఉలాఖక- 

దుమల ఫాసిఖూన్. 

44. మేము తెారాతు (గ్రంథమును పంవీలివి, అందుసన్నార్లమును జ్యో 

తియునుగలదు. "దేవునికి విభేయు-లైన (పవక్ష్తలు, దాని ననుసరిరచి యూదు 
లకు అజ్ఞా పంచుచుండిరి. మజ యు భక్తులును. వి ద్యాంసులును అటుబే అజ్ఞా వం 

చుచుండిరి. ఎందుకన 'దెవుని (గంథమునకు రత్షకులు గాను దాని విషయము 
సాశులుగ నియమంపంబడి యుండిరి. కావున జనులకు భయపడకు(డు. మతి 
నాకు భాయపడుండు. మల నావాక్యములకు బదులుగ కొద్దివెల వుచ్చుకొన 

కండు. మగావరు చేవుడు పంవిన ప్రకారము ఆజ్ఞ ఢయరో అట్లివారే 
అవిశ్వాసులు, 45. మణీయయ ఆ గ )ంథ మందు, పా9ఇమమునకు బదులు ప్రాణము 

కన్పునకు బదులు కన్ను, ముక్కు_నకు బదులు ముక్కు, ఎవికి బదులు చెవి, 

పల్లుకు బదులు పల్లు, గాయములకు బదులుగ వానికి సరిసమానముగ ఒదులు 
తీసికొన వలెనని వారికీ నిధించితిమి, మజివండు దానిని క్షమించునో వాని 

పాపములకు పరిఫకరమయు కలదు. మజివరు ేవుయ పంవినదాని (ప్రకారము 

ఆజ్ఞా" పరో అట్రివా౭ దుర్మార్గులు, 16. మణీయు ఆ (ప్రవక్తల వెనుక వారి 

జాడలననుసరించుచు, తనకు ఫ్రూరాముండిన తొరాతు (గంథమును సత్య 

పజచునట్టి మగ్యమ్ కుమారుడగు ఈసాను పం?తిమి, వణియు ఆతనికీ ఇస్టీ 

లు [గ ,థమొుసంగితిమి. అందు సనా్హమును జోన్టతియును గలదు, నముజటీయ 

అది తేనకు వూర్వమున్న (గంథమగు తౌరాతును సత్య పటిచునది. మణశీయు 

సన్నానక్షము మూాస్తృనది. మజయు భయసభస్తులు గలవారికి బోధ నిచ్చునది. 

17, మణీయు ఇస్టైలు గ పంఢథయు గలవారు అంగి. జేవుండు పం: న య్యా ప్ర 

కారము అ చేయవలెను! మతివరు “దేవుండు పంకినదాని ప కొరము ఆజా 
ద 

౧౦'పరో అ వా అ గారములు: 

వ్యా॥ ఉట. శొరాతు (గ్రంథము దేవునిచే మూ*సా (ప్రవక్షకువొసంగయిడి ' 

నది, "దేవుని పొందంగోరు భక్తుల కందు నన్న్మార్షయును సందేహము లనెడు 

అంధ కారములో పడూవారికి ధగ శ్ర మార్గము చూశునట్ట వెలుతురును గలదు. 

తోరాతులో "కుక్కు. మత ధ్ధగ్మములుండినవి. వాని “ననుసరించి ప్రవ క్షలును 

మతీ విద్వాంనులును నీర్చు చేయుచుండిరి, తౌరాతులో ఏలాటి తార్మాణు 

చేయక శాపాడ వలెనని విద్వాంనులవను భక్తులకును భాధ్యత గలదు, నారు 
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ఆ చాధ్యతను సరిగ చూచునంత వణకు తెరాతులో మార్పు కలుగ కుండెను. 

కాని తుచ్చ లాభాములకు లోనె దుష్ట విద్వాంసులు అదు మార్పులు కలిగింప 

సాగిరి. తుదకు అసలు (గంథము తార్మాజాయెను. ప/జలకు భయపడి తుచ్చ 
లాభములకు లోనె (గ్రంథములోని ధర్మములను తార్భాణు చేయక. దేవుని 
శిత్షకు భయపడుచు భక్ వహించి యుండవలెను. అని ముసల్భానులకును 

యూదులకును పాచ్చరిక, మునల్మానులు తేమ నుత (గ్రంథ మగు ఖురానును 

ఒక్క యత్నర వ్యత్యాసము లేకుండ ఇ్రంతవణుకును కాపాదుచు వచ్చిరి. కంక 

మోందను శాపాడంగలరు. అదంతయు "దేవుని యను[గహూము. బేవుండు పం:న 
ధర్మములనుతిరస్క-”౦చి తమయిష్టాను సారముగా యూదులవశె పోసిన వో అవి 
శ్వానులగుటలో సందేహము'లేదు. దేవుని ధర్మములని నమ్మి వానికిః నతి గీకోయుగ 
నడచుకొన్నచో ఆది అవి శనుల పనియేగాని వేటుగాను, కావున ముపల్మా 
నులు తమ (పతి కార్యములోను నుతధర్మములను అను సరింపవలను. 45, ఎవ 

జన ఒక నినిచంపిన చో వాంతకుని వధింపవ లెను. కన్నుపగులంగొ గిన నేరగాని 

కన్ను పగుల గొట్టవలెను. ముక్కు_కోసీన ముక్కు, నివి కోనీన -సెవ్రి ఖీ 

యవ లెను, పల్లు సుగం గొట్టిన ప పల్లు విగ గొొట్టవ లెను, గాయములు జేనీ 

న వానీకి వీశెనచో సరిసమానమున యాసల వలను, న తమించినవ$ 

గాయములు హ్స్ న వాని పాపములు నశించును, వానికి స స్రుణ్యము లభించును, 
ఈ ధర్మములు తె”రాతు (గంథములో యూదులకు విధింపం బిగినప, ఈ ధర 
ములను ముసల్మానులు కూడ అనునరింప వలెను, ధర్మ (పకారముగా “దలు 

ధనవంతులు గౌప వారు వీనులు అను భేదము 'లేకుంచఅందజిసను సరి మానము 

శిక్ష విధింపవలెను, హూచ్చు తేగులు చేయరాదు. అట్టు "భేదము పాటిం నుట ఆ 
న సయ దుర్గి మహ 46. తౌ-రాతు ననుసరిం చును వ మ్బుమన్న (ప్రవ 

నాలను వెనుక దేవు డు ఏను క్రీస్తును (పవ క్షగాం శేసి పంపెను. ఆయన ప్రూర్య 
ము గడచిన ప్రవక్త ల పద్ధతులను అనుసరించుచు, తౌరాను "బేనుని (గ్రంథము; 

సొత్య మిచ్చుచుం డెను, ఆసీని! చేవుయు బస్తిలు (గ్రంథ మొసనంెగిను. అందును 
తౌ రాతులో నున్నట్లు సశ్మాన్షము వెలుతురును గలను. ఉస్లలులో gs "తు గం 

థము నిజమైన దేవుని (గంథనని సాత్యమయు గలవా. ధయభ కలు గలవు నీ 
(గంథములోని బోధలను చేపే మొస్టి విని వాని ననుసరింతురు. ఇష్టులు భో జే పుంజు 

పంసిన ధర్మములను అనుసరించి అందలి విషయములను ద్వా చనా; స అని నా 
నీలకు ఆజ్ఞమై యుండెను. ఇస్తలులో ఆఖరు (ప్రవక్త (ఫారఖుగము) హా జల్ 
వె గంబరును గూద్చియున్న (ప్రకటనలను దొంనుటకుంగాని వాసికి త్య అ 
ములు చేయుటకుంగాని కే స్తవ్రులు వూనుకొన గూడదు అటు ఫేయువాకు 
"దేవునికి అవిశేయు లగునురు, ౯” 
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46. వ-అన్-జన్నా-9ఇ లకల్-క తాబ-బిక్-హాఖ్ఖ-యునదిఖబల్ - లిమా- 
అలాటి అనే యి 

బె న-య్శదెపా-మినల్ -కితాబి-వ-ముమైమినన్ -అలెహి-;వ్--కుమ్- బెనవాు 
చా అటి హా అలలో 

మ్ -బిమా-అన్ న -జలల్లాహు-వలా - తే తబిలఅ-అవా-వా- “*వుుమ్- -అమ్మా- జాఆ 

క-మిసల్ -వాఖ్ ౫) సాలిగల్లి; లన -జఅల్నా -మిన్-కమ్-వ్. 5 -అతిన్-వ-మిన్-" హోజన్- 
అవాలి 

వలా-షపాఅల్లావు- ల-జఅలకున్ ఉమ్ముతేన్" వాహిదతన్- వలాకిల్ -లింయబ్-లువకుమ్ 
అలుల! 

తీమా-ఆతాకువమ్-ఫ స్_తవిఖుర్- ఖై రా తి-ఇలల్లాహి-మర్ జీ- ఉక్ -జమో " అన్- 

._ ఫయునబ్చ్బి-ఉకుమ్ -బివూ- కున్తుమ్ ఫహితఖ్ తలిస్తూన్, 40, వ- అనివ్-వమ్ 
4 es RY ) 

బై నవుమ్-విమా- అన్ -జలల్లావు" వలా-త త్ త- బీల- -ఆహ్మాఆహుమ్-వహొ జర్ 
లొ నీ డ్డ అ 

హుమ్ "అన్ -యఫి తినూక-అమ్-బఅఆ- డ-మాఅన్-జలల్లాన్ను- ఇర కఫలన్ - తవ 

ల్లౌ-ఫ-అలమ్-అన్న మా-యురీదుల్లాహు-అన్-యనీ? బ-ముమ్ "బి-దబ-ఆ- అ-బీ-బునూ 

విహిమ్-వ- వన్న కనీరమ 'మినన్నా సి.లఫానీఖూన్. 50. . అఫ- -హంక్షల్-జాహి- 

లియ్యతి-య జ “సూన-నమన్"ఆహొనను- మిసల్లాహి - వాక్ళల్ - లి.ఫామిన్ 

యూఖినూన్' 

46. మణీయు ఓ ప్రవక్తా! పూరర(గంథములను సత్యేపలు చుచు వాని 
సంర క్రిం మనట్టి సత్య మైన (గంధము నీకు పంవితిమి. కావున దేవుండు పంపిన 
దాని [పశారము వారిమధ్య తీర్మానము చే చేయుము, నీయొద్దకు వచ్చిన నన్మా 

ర్షయఘనువదలి నారియిష్టానుసారము గా నడ చుకొనకుము. మేము మిలో నొక్టిక్త 
బాతికిని ఒక్కొాక్కముతమును మార్లమును నియమించియున్నా ము. మటేయు 
"దేవుడు ఇష్టపడి యుండిన చో మిమ్మందలిని ఒక మతేస్థులనుగ౮ో జసీ యుండును, 
కాని మికొనంగియున్న ధర్మములలో మిమ్ము పరీశీంచుటకుంగాను (వేర్వే 

ఆు'గాల బెనియున్నాండు). కావునన తౌర్యనులు చేయుట లోతొందరప డుండు, 
వారందణఖును "దేవునియొద్దకు హోరవలసీ యున్నది. వీదపసమోరు కలహీం-చుచున్న 
విషయమును గూర్చి -దేశ్రడు మోక దెలువును, 49. మజ యు "దేవ్రుంచుపంపిన 

దాని [ప్రకారము వారికి తీర్మానము చేయుము. వారి కోరికల ననునరించి పో 
కము, మలి యు చేవ్రండు సీకుం బంవీన యా జ్జనుండి వారు నిన్ను తస్పింప 
కుండ జాగ త్త నుండుము, వీదప వారు తిరస్క౦ం చినచో వారు గావించిన 

కొన్ని పాపములకుంగాను శిత వారికి విధింపవతెననియు 'బేవుడు కోరియు 
న్నా6ంథు అని తెలిసికొనుము. మలి యు వజల్లలో అనేకులు ఆవిభేయులు గా 
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నున్నారు, 50. వారేమి మరల ఆజ్ఞా నకాలవు తీ ర్భానమునుకోరు చున్నా రా? 
నమ్మికగలజనులకు చేవునికంకుభాగుగ తీ ర్భానముచేయువాండజెవండుగలండు, 

న్యా॥ 48, చేశుండు హజల్ ముపామ్మదువారికి సత్యమైన ఖురాను 
[గ్రంథ మొసుగెను. ఇది తౌరాతు లస్టీలు మొదలగు చేవద_త్త గంథములునిజ 
మైనవి అని పలుకుచున్నది. ఆ (గంఖములలోని ధర్మములు విషయములు తు 

రానుగ్రంథములోను గలవు, వానిని ఖురానె షరీఫు కాపాడుచున్నది. లేని 
చో అవియన్నియును మణుంగుపడిపోయియ ౦డును. యూదులలో నొక జగ 

డము జరిగెను. అందు ఒకపక్షుమువారి "పెద్దపెద్ద విద్వాంసులు హ(జల్ వైగం 
బరులవారి యొకు వచ్చి మీరు మాకు ఆఅనుకూలముగ తీర్మానము వేనీన 

మేమంచణిము ఇ్టామ్ లో చేరుదుము అని పలికిరి, దానికి పాజల్ రసూలు 
వారు తిరస్క_రించిరి, హజత్ వారు యూదుల కోరికలను అనుసరింపక "జీవుడు 
పంపిన ధర్మములను అనుసరింపవలెను అని చేవుయు సెలవిచ్చెను. "దేవుండు 
మానవులలో స్వభఘములకు వారికిం దగినజఉ పధర్శముల నియో మించియయున్నా (డు, 
మతేయులలో మూూలధర్శ ములు ఒక్క-_టియెనను శాఖలలో కొన్ని వ్యత్యాస 

ములు గలవు. అన్ని ధర్మమయలకు ముఖ్యమైన యు స్టైశేయము నత్కొార్య, సులుచేని 
"దేవుని ప్రేతి పడని మోశ్షమువొాందుట యే. దానిక్షీంగాను చేవుంయు మానవులను 

పరీన్నీంచును. కావున మానవులు మత వ్యత్యాసములలో పడక సత్కార్య 
ములు చేయుటలో చాల కృషీ సలుపవలెను, వూనవులు కలహించి అభి 
(ప్రాయ భేదములుగల విషయములగూరగ్చి తుదిదినమునందు "దేవుండు తీర్పువేయు 
ను. అపుడు అందణికిని వాస్తవము తేట తెల్లమగును, 19. వది యొళ్నన్నను, 
ఓ ప్రవక్తా ! నీవు మాత్రము దేవుడు పంపిన ధర్మములను అనుసరించి తీర్మా 
నము చేయుచుండుము. (పజలు చెప్పుకొను మాటలను, వారికోరికలను తెక్క. 
వెట్టకుము. ఒకవేళ్ వారు ధర్మ.యుల ననుసరింపక తిరస్క_రించినచో నీను చిం 
తింపకుళు. వారు డాని శిక్ష ఇపామునందును పరమునందును పాందుదుదు 
లోకయులో డేనునికి విశోయలగు భ కులు కొద్దిమంది యేయయుందురు. చెక్కు 
మంది అనిగేయులే యుందురు అని చేవుని సెలవయ్యెను. 80. "దేన్ట-శు విధిం 
చిన ధర్మములను ఆజ్ఞలను వడలి తమ మోటు కోరిక లను అనుసరింపకోరువారు 
చేవునిని నిజముగ నమ్మినవారుకాలు, |'చేవునియందు నమ్మిక గలవారు బేవని 
యాౌజ్ఞైలను మనఃఫూర్వకముగ శిఃసావహింతురు. సర్వష్థాయను పరమ దయా 
శువునగు చేవునికంటె ఎవరు మంచి ధర్మములను ఆజ్ఞలను విధింపంగలరు? ఎవ 
రును విధింపంజాలరు. కావున "దేనని యాజ్ఞలను అనుసరింపవ తెను, 

51. యాఅయ్యు-వాల్లజీన అమనూ-లాతల్ - తఖిపుల్ యయసళూదావన్- 
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నీక . 

నవారాో కు లియోల-బఅ-దాసుల్' -జొలియాడంల సుల బన్ _వమన్ -యతవ బ్రహుమ్ 

మిన్ కుచ్ ఫఇ ఇన్నహూ-మిన్ హుమ్ -ఇన్నల్లాహ- లాయహ్హల్. _ఖొనుజ్ _జాఫీమాకా 

52, ఫకరల్లబీ-శీ-ఖులూ లికి హావ్ నా-మురసనొ- యు? సార్పిమనంశ రిమ్ ఒయకఖూాగాన-న' 
ఆలీ లా 

ఖ్ షొ-అన్ - తుసీంనా-దొబ్లర ఫు? -స-అసనల్లాహు-అన్-యా*మ?" పల్ -ఫల్ హీ; 
అలాటి ల 

ఓ "-అ[మిమ్ మిన్. -ఇన్టహీ-ఫయున్ విసూ-ఆతలా- వూ. అస ర్రూ" స్ఆన్ “ప్రసిహీల్- 
en, ) 

నాదిమీన్, 5కి. వయఘూ? లుల్లజీన- ఆశునూ-పహా ఉలాల్తిల్త శ్రేన- ఆఖాసమూ "బిల్లా? 

హీ-జవొాద-వఏ ాసిపహిమ_ఇన్న పుమ్-ల-ను అకమ్-హ నితల్ -ఆఆ- మాలుహుమ్- 
యి ఆనీ ల 

ఫఅనస్ బహూ ఖాసా, 

ద్, ఒముసల్మానులా రా! యూదుల న సొనీలను శ్నేహితులుగంజే సికొన 
కొండు.వాయు ఒకరికెకగ స్నేహితులు.నుణీయు మాలోనవండు వారితో స్నేపాము 
చేయునో ఆతయ వారితో చేరినవాడయపను. జేనుంతునుర్నాథ్లులోు న సార్ల న ముయూ 

పయ. 52, ఇయ ఎవరి హృదయములలో (వంచన) రోగమున్నదో వాన వారి 

స్నేహమున కె (సయ్మోందుటను నీవ్రుచూచెదవు. వారు మాసి ఆపదవచ్చుచే 
మో అన మేముభయపడు చున్నారమసిపలుక్రదురు కానన సమీపమునండే "బేవుం 
డు జయమును లేక ఏహ్రైన తనయా నిచ్చును అవుడు తేమయాత్తలలో దాచు 

చున్న విష యమయునుదట్టు వారు పళ్చా త్తై'సపథుదురు. నలి ుజియు * మేముపీతో 
నుస్నారనుని "లేవని పేంతోలాప్రమాణసులు సేసినవాపపీ కేనా” అనిముసల్మా 

సులు పలుసదుకు. వారిక ర్మలున్భ థా పోయెను కావున వారునష్ట ముపొందినవానై రి. 

వ్యా॥51, ముసల్మాయంకు విరోధులై న యూకుల తోను నసానీలతోను శే స్నెహా 

ముచేయరాదు. నోరు ఇస్తామ్ను సశభింపంబేయవలెనని కుట్రలు 'సలువుదురు, 

అట్టవిరోభులతో సఖ్వాముచేయుట వలన ముసల్మానులన ఏ హోవిళలుగును. అసు 

ముసలానుల విగోధుబతో చేరువారు వారితో కలిసిన వారగుకురు, బ్రసామ్ 
ను నిరోధించుటలో యూదులును నస్రానీలు ( (క్త స్తవ్రులు) ఒకరికొ కరుతోడు 

పడుదురు, అటులే ఇతర ఆవిశె ఏనులు ౩ సయుదురు. వంచకులును వారి నాయ 

కుండగం అబ్దుల్లాబిన్ సలూలును 'యూదులత్రో స్నేహయుచేయు చు మునల్మాను 
లకు అపజయము గలిగినచో తమకు యూదుల సహాయము లభించునని నిశ్చ 

యించుకొనియుండిరి, ఇట్టి స్వభావముగలవారిక్షి సన్మార్లయు లభింపదు. 52, 
వంచకులు ఆపదవ చ్చు నేమో ఆని ఫీ తిల్టి ఇ స్తామ్ నకు శత్రువులైై నవారితో 

స్యుము వహిాం చుటకు యత్సముచేయచు ౩ వచ్చిరి, కాని మక్కా_సురమయును 
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ముసల్యానులు జయించి అశేబీయాచేశమంతయును వారికి వశమై మూదులు 
చేశ భష్టులెనపుడు వంచకులు తౌముంచిన ఆళశపోయె నే అని పశ్చాత్తాపము 
న 'ందవలసివ చ్చెను, రీల్. వంచకుల కట ముసల్మానులకు6 దెలిసి వారు వంచ 

కుల విషయమున ఆశ్చర్య మొంది మాతో నున్నారమని బాసలు చేసిన వారు 
ఏ-లేనా అని పలుకసాగిరి. పుచకల వంచననలన వారి కర్మలు వృథమై నరక 
శిక్షకుపాతై నష్టముపాందినవ్శారె రి. 

ర్ క, యాఅయుష్ట-హాల్లజీన-ఆమ నూ-మన్' "యర్ -తేద్ద-మిన్ కుమ్-ఆన్ -దీనికి>.. 

ఫసౌఫ-యాతిల్లావు-బిఖా మిన్ యు-హెబ్బు హుమ్-వయు-పి,బ్యూనపూ.ల 

లతిన్.అలల్ _మూమినీన-ఆ ఇవీ -పతిన్ _అలల్ -కాఫీరీనాయుజాపీదూన- ఫీనబీ- 

లిల్లాహి-లాయఖాఫూన-లె మత-లాఖ్వమిన్ _పాలికాఫజ్ లుల్లాహిా- యూ తీహిా- 

మన్ -యహేటివల్గావు-వానీఉన్ “అలీమ్ * లం, అన్న మా-వలి య్యు- కుముల్లా 

హు_వరసూలువూ' వల జీన-ఆమను లజీనా్యయుఖీమూనన్_.నలాత- వయూగరూ 
(SEN, DU న! 

నబ్-జకాత-వ హుమ్-రాశకి ఊన్. 56. వమన్ -యతేవల్ -లల్లావా-వ-రసూలవూ 

వల్లజీన-ఆమనూ-ఫఖన్న -హిజ్-బల్హాపా-వుముల్ -గాలిబూన్. 

5, ఓ విశ్వానులార ! మాలో నెవండైన తన మతేమునుండి మరలి 
పోవునో సమీపములో నే 'బేవ్రండు తనకు (వియత తన్ను స్రేమించునట్టి 
జనులను తీసికొనివచ్చును. వారు మునల్మానులయెడ మృదుహృదయులును, 
అవిశాసులయెడ కఠినులును, చేవునిమార్లమందు యుద్ధమాదువారును, మ 
తీయు వారు నిందించువారి నిందలకు భయపడని వారగుదురు, ఇది "దేవుని య 
న్నుగహము. తాను కోరినవారి కొసంగును మళియు "డేన్చండు విశౌలముగ 
నొసంగువాండును సర్వజ్ఞండును. 55, "దెవ్రండునుు ఆతని (పవ కృయునుు నమా 
బును స్టరముగ నలుపువారును విధి దానము (జకాతు) ఒసంగువారును, వినయము 
గలవారును అగు విశ్వాసులు మాత మే మోకు “న్న హితులు, 56, ఎవరు "నీ 
నికని అతిని (ప్రవక్తను, మసల్మానులకును సే హితులగుదురో, అటివారలగు 
"దేవుని జనులే అందణీ చె జయము పొందువరు. 

వ్యా! ల4. ఇందు ఖఇస్తామ్మతే సేవను, రత్మణసుగూర్చి భవిస్యత్ (వక 
టన "'గావింపంబడుచున్న ది, ఎవడైన ఇస్తామ్ను వదలి మత్మభమ్షులడెనవో 
ఖస్టామ్ నకు నష్టముశాదు. మతే భష్టునిదే నమ అగును, అటవారికి బదులుగ 
దేవునికి పయులై సర్వము వినియోగించుచ బెవుని మార్గమంను ధర్మ 
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యుద్ధములు నలుపువారును ఇస్థామ్మతసీవచేయుటలో విరోధులనిదలకు భీతి 

ల్స్ సాయభ కు కులతోను తమ ముసల్మాను స సెపూూడదరులకు వినయులును మత 

విరోధులగు అవిశ్వాసుల వి షయమున కఠినులునగు నట్రి జనులను చేవు(డు త్రీసి 

కొనివచ్చును. హజల్ ముహన్నుదు రసూలువారి కిదప కొందబు స్టిరవిశ్వా 

సము లేనివారు మతీభ్రోష్ష్టుల్తె ఇ గ్రామ్నకు విరోధముగ నిలిచిరి. అవుడు వాజల్ 

'అబూబకరుగారు ఖలీఫా-గా నుండిరి, వారు ఆ మతభస్టులను వూర్కొని వారి 

యుపదవములను అణంచి అచేబవియాజేశమంతటను శాంతమునెలకొల్పిరి, (పతి 

కాలమందును అనేకులు ఇ స్థామ్నకు విరోధుల రి. కాని దేవుండు సెలవిచ్చి 

నట్లు ఇప్పటివజకును భయభ కు లతో ఇస్తామ్నుతసేవజేయు ముసల్నానుభక్తు 

లుండుచు వచ్చిరి. ఇంకనూందను ఉండంగలరు. ఇదంతయును దేన్రనిఅన్నుగహా 

ము, తౌను ఇష్ట సపడి నవారికి మత సవ భాగ్య మొసంగును. ఎవరు దానికి అధ 

లో వారిని జీవనికి బాగుగ తెలియును, కర్, పూర్వవువాక్యములో యూదుల 

తోను న స్రానీలతో స్నేహాము చేయరాదని దేవుని సెలవయ్యను. ఇయ ఈ 

వాక్యమందు ముసల్మానులు ఎవరితో స్నేహము చేయవలనీనది చెప్పంబడియెు, 

వాస్తవములో ేవుండే ముసల్మానులకు సహాయుండు. కావున ముసల్యానులు 

ఆతని (పవక్తయందును ఆశని భక్తు లగు ముసలాగ్షనులందును నస్పహాభావము 

(సేమయు నుంచవలెను. నిజమైన ముసలొగ్రనులు అయిదువూయటలు నమాజు 

స్థిరముగా సలువువారు ధనముండిన చో నియి పేదలకు (గాను జకాతు (దానము) 

యువారు. గర్భము లేక వినయము గలవారు. 56, అవిశొ ఏనులు మొదలగు 

వారు సంఖ్యలో ముసల్యానులకంయె చాల ఎక్కువగా నున్నా రే వారిని వదలి 

ముసల్మానులలో చేరుట పోని;రమే అని తలంచువారి కిందు పా చ్చరికగలదు, 

ముసల్మానులు సంఖ్యలో ఫొలందిమందిగా నున్నను వపత్షమున దేవుడును 

ఆతని (ప్రవ_కయును నిజమైన ముగల్ళాానుభి'క్తు కులుందురో ఆ పక్షమే జయము 

పొందును. కావున ముసల్మానులు నిజమైన భక్షి వహీంచినచో వారని వ శ కి 

యును జయింసయాలదు, వారు హిజ్ ః బుల్లాహీ” "జీవుని జనులు అను బిరుదు 

పొందుదురు, 

ర్, యా అయ్యుహల్లడేన-లమనూ-లొతల్ -కఖిజుల్లజినత్ - తపుజూ? 

దీనకుమ్-వాుజు-వన్ వ-లఇబమ్ -మినల్లడీన, ఊతుల్ -కితాబ-మిన్ - ఫల్లివమ్- 

వల్ -కుక్ -ఫార-జా లియాఅ-వత్ తేఖుల్లానా- -ఇన్ కన్తున్ న నూమినీన్, కరి, వా 

బ్రజా-నాదై. తుము - ఇ్రలస్ -సలా- నీల్స్ - త్ఫుజూ హో-వుజువన్-వ లబ్రి- బన్ "జా 

46 
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లిక-వి-అన్న హుమ్. -భాముల్ ఆమా" 'యలాఖిలూన్. 

ర్, ఓ నిశ్వానులార ! మీకు పూర్వము (గంథ మొనంగంబడినవారిళో 

నెవరు మో మతమును ఎగతాళిగాను ఆంట గానువేసీఫొనిదో వారిని మణీ యు 

అవిశ్వానులను మారు స్నేహాతులుగం జెనికొనకుండు, మణీ మిరు విశ్వాసు 
వైనచో బేవులికి భయపడుండా, 58, మజశియు మారు నమాజునకువీలు చునపుడు 
దానిని పరిహాసముగను ఆటగను వారు వేయుదురు. వారికి బుద్ధి లేనందువలన 

అట్టు చేయుదురు. 

వాష్టి!. 57, యూదులును, న(సానీలును, విగ హారాధకులును, ఇస్తామ్ 
మతమును నిందించుచు చానిగూర్చి పరిహోనమాడుదురు, అట్ట చెడు స్వథా 
వమయుగలవారితో వ ముసలాస్తను నను చ్నే హభావముంచెనేరండు. కావున 
అట్ల పరిహానకులతో స్నేహమునేయరాదు, అద్ది పరివోనకులత్రో సఖ్యము చే 

యుట చాల పాపము, "దేవుని శిక్షకు భయపడవ'లెను, ముసల్మానులకు నిరో 
ధముగ నుండు ఏ నంఘమువారిత్ ను సఖ్యముచేయరామ. కరి, “బుద్ధిహీనులు 
నమాజు వీలువు (అవాను) విని పరిహాసమా డుదురు. పొగర్గనకం గాను పీలుచు 
టలో పరిహసింప(దగివ విషయములేదు. నమాజు వీలుపు ( (అకానులో చేవుని 
యేకత్వమును, హజ్రత్ మువామ్మ దువారి (పవ_క్షపదవినిగూర్చి యను, నమా 
జుచేసిన చో మోత్నమయు- లభించును అను విషయములు గ౭వు, కావున బుద్ధి 
మంతులు ఎగతాళిచేయరు, మదీనాలో ఒక నసానీ అజాను వినునపు జల్లి 
అబద్ధము పలుకువాండు కాలిపోవ్రుగాత అని చెప్పుచుండును. “దేవుని మహిమ 
చూడుండు. ఒక 'ర్మాతి వాని 'యింటికి అగ్ని తగిలి వాండను వాని యింటిలో 
నున్న వారును కాలి భిస్నమైపోయిరి. నరకాగ్నిలో కాలి పోవకముంచే ఇవా 
మునంచబే వాడు కాలిపోయును, 

[Ra 

59, బుల్ - యాఆహాలల్ కి తా బి- పాల్ తన్ఖమూన- మిన్నా - ఇల్లా- 

ఆన్-ఆ్రనున్నా -బీల్లాహి-వమా? ఉన్బల-ఇ లె అనా" మిన్ ఖబ్లూ-వలన్న- అక్నరకుమ్- 
వ! 

ఫాస్ఖూన్, 60. ఖుల్ - -హల్ -ఉన బ్బిఉకుమ్ -బి- షగ్రిమ్' మిన్. జాలిక న మనసూ 

బెత్న్. “ఇన్ దల్గాహి-వుల్ -లఅన-ముల్లావు-వగజీబ ఆ -అలెహి-వసరిల - మిన్ - 
న్య ee] బలల న్య 

హుములొ_ఖరదతే-వల్-ఖ నాశీర-న- -ఓ9 బి. has ఉలాల్లుక్త షృర్రున్, ను 
నాలానే ఎ నాటీ 

కానన్ -వ-అజ ల్లు-అన్: _నవాఖన్-నవీల్ . 61. వాదనా జా-జొ జాకుమ్ - ఖా లూ- 
ర] 

వారో ్ట్టాలా 

నున్నా. వఖన్ -దఖలూ--నిల్ కు వ హుక్ ఖద్.ఖరజూ.బిహీ- | Me 
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లము- బినమా కానూ యకుమూన్.62.వతరా-క సీరమ్-మిన్-హుమ్-యు సారి డొన" 
ఫిల్ ఇన్మి-వల్ -ఉ ద్వాని-వఆక్లి-హిము స్-సువాత-లబీసామాకానూ- యఆ-ను 
లూన్, 69, లె లా-యన్ -హోవు మర్ -రచ్చానియ్యూన-వల్ - అకౌచారు- అన్ 

ఫాలి-హిముల్ -ఇన్న వఅక్-లి-హిముస్- సువాత-లబీస- మాకానూ-యస్ న_ 

డాన్, 

59, ఓ (గంథయగలవారలార ! మేము దేవునిని ముటియు నూకుపంపం 
బడిన దానిని మఆణీియు నూకు పూర్వము పంపంబడిన దానిని విశ్వసించితిమని 

మోరు మమ్ము నిందించుచున్నారా ! మజియు మాలో వెక్కువుంది ఆవిే 

యులుగా నన్నారు అని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుము, 60. వీరిలో దేవుని యొద్దఎవ 
రికి చెడుఫలిత మున్నదో మాకం చెలుపుదునా అని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుమా, 
"దేన్టంయ ఎవరిని శఏంచి కోపించి కొందణిని కోంతులుగను పందులుగను జేసీ 

గెనోవారును. సెతానునుఆ రాధించిన ట్లీవారును. ఇట్టివారుచాలహీన(నీచ)స్టౌ 
నముగలవారునుు, సనా గ్చిర్షను నుండి తప్పవోయినవారు 61, మజీయు మాయొ 
దము వారు వచ్చునపుడు మెము విశ్వనీంచితిమని పలుకుదురు, కాని వారు అవి 

శఛ్య్వానులుగ'నే మరలిరి, మజియు వారు దాంచి వెట్టినది జీవునికి బాగుగంచెలి 

యును, 62 మజియు వారిలో “పెక్కురు పాపమునకును దెరన్యము (ఆ 

(క్రమము) నకును నిషీద్ధ (హరాము) మైనదానిని తినుటకును పరుఇత్తుటను 

నీవు చూ వెదవు. వారో వేయు కర్ణులు చాల చెడ్డవి, 68. ఎందులకు గురువు 
లును విద్వాంనులును వారి పాపపు మాటలను సిషిద్ధమైన దాని తినుటనునిషే. 

ధింపరు ! వారు చేయు కర్మలు చాల చెడ్డవి. 

వ్యా॥ ర9. యూదులు నిపా,_రణమగ మునల్మానులను నిందించు చువారి 

లో పరిహాసమాదుదురు, దానికింగాగఈవాక్యమందు, మనల్మానుల విషయము 

చెప్పంబడుచున్న ది. “దేవునివిశ (సీం చి, డేవుని గంథములగు ఖురానును తేరా 

తును ఇన్టీలును విన్వాసించి ధర్మవూర్షమునసోవువారిని "గేల్రిచ్రేయుట ఎట్లువి వక 

మగును. కాని యూకులలో సెక్ము_మంది అవిధేయులుగలరు. వారిస్వభావమే 

అవి ధేయతయొనది. 60. పరివాసింపందగిన వారుదేవునికి అవిధేయునై _సెతాను 

మొదలగు విగపాములను వూజించి "బేవుని కోపమునకు పాతు) లై. నీచ మెన 

స్థితిని పొంది కోంతులుగన్ను పందులు గను మారిపోయినారు, ఈ విషయములు 

యూదులకు సంభావించినవి. pn విషయములు సూరయే బఖరాతో చూచు 

కొానునది. 61. కొొందలు యూదులును నస్రానీలును వంచనవహిం చినవారు 

ముసల్మానుల యొద్దకు వచ్చునపున్ను మేమకూడ  ముసల్యానులము అని పలికి 
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ముసల్మానులను మోసవుచ్చుటవ యత్నింతురు, కాని వారు వచ్చి మరలి 
పోవునపుడు నోటిమాటలవలన వారికీ వి శ్వాసము లభింపలేదు. వారు అవిశా 

సులుగానే యున్నారు, వారు తమ హృదయములలో దాంయనట్టి అవిశ్యస 

మును వంచనయును ేవునికి భాగు గాం చెలియును. దానికి దేవుండు శిక్ష 

విధించును. 62. వారు (యూదులు నసానీలు) పాపకార్యములకు జంకరు. 

అక్రమమునకు దెర్జన్యమునకు చెనుదీయరు. లంచములు మొదలగు నిషిద్ధ 

మైన సొత్తులను దినివేయుదురు ఇట్టి దుర్దుణములు వారిలో సామాన్యజనులబి. 

లంక రాబోవు వాకన్టిములో, వారి పెద్దల దుర్ధుణములు వివరింపంబడు చున్న వి, 

68, ఒక సంఘము (జాతి) నించుటకు కారణము ఆ సంఘములోని వెద్దలగు 

గురువులు (భక్తులు, దు ్ వేషులు ను మత విద్వాంసులును జనులు చేయ 

ఫాపకార్యమయు లను నిశేధింపక తమ ల్రహలోకభోగములకు లోనై పోవుట, 

కావున గురువు (దుర్వేషు) లు విద్వాంసులు వలాటి భయము లేకుండ ధక్మ 
మౌార్షమును తేమ మతేస్థులకు బోధింపవలెను. లేనిచో. సంఘము చెడి. అధమ 

గతికి పొలగును, ముసల్మాను గురువు (దు్వేషు) లును వి ద్వాంసులును తేదు 

తవు యయుద్యమము చెరవేర్తురు గాక, 

64. నఖాలలతిల్ -యహూదు-యమల్లాహి “మగ్ లూ"లతున్ క గుల్లత్ 

ఐదీహిమ్-వలుణ్ల నూ- బిమా- ఖాలూ. -బల్ -యదొావు-మబ్ -సూత-తాని- యు 

న్-ఫిఖు-ె కిఫ-యపాడ్-వల 'యజేదన్న కనీరమ్-మిన్" హుమ్ -నూ- ఉన్ బల- ఇలైక 

మిఠ్ -రబ్బిక- తుగ-యానన్-వ-కుఫ్రన్- వలల్ -కైనా-వై నహు- ముల్.అదావత 

వల్-బగ్ - -జాల-ఇలా-యామిల్ -ఖయామతి- కులమా? జాఖదూ. నారల్ - లిల్ 

హారబి-అతే ల్ - -ఫ-ఆ-హాల్లావు-వయన్ కాన. ఫీల్-ఆర్ జి-ఫ-పాదన్ -వల్లావు-లా 

యహిబ్బుల్- ముఫ్-సిదీన్. 65. వ-తా- -అన్న -అవాలల్ -కి తొబి-ఆమ నూ-వ ల్ 

తఖా-లకిఫ్ ఫర్నా-ఆన్-వుమ్-సయ్యి- ఆలిహిమ్-వల - అదొ ఖల్నావుమ్- జ 

న్నా తిన్-నఈమ్, 66. వలౌ-అన్న హుమ్-అఖాముత్ -తే" రాత-వల్. - లన్ జీలా 

వ-నూ, ఉన్ బల-బ లై హొమ్-మిర్-రబ్బిపోమూ-ల-ఆకలూ-మిన్-- ఫు్నకోావ్ - 

వమిన్ -తవొతి.అర్ జు లిహిమ్ -మిన్ హుమ్ -ఉమ్ముతుమ్-ముఖ్ త సీ-దతున్ - వక 

సీరుమ్-మిన్ .వుమ్-సాఅ-మా.యల్మలూకా, 
64, మతీయు యూదులు దేవుని చేతులు కట్టువడినవి అని పలుకు 
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యున్నారు. వారి చేతులే కట్టువడు గాక, వారు పలిశీినదానికి వారికి శాపము న్న 

ది, "దేవుని చేతులు విచ్చలవిడి గానున్నవి. తాను కోరినటు వినియోగపణజుచు 
నున్నాయ మజీయు నీ (దుభువునుండి నీ కొసం గంబడిన దానివలన వారిలో 
వెక్కు_మందికి ఆవిభేయతయును తిరస్కారమును మజీ హెచ్చుగా నగును, 
మలి యు వారిమధ్య విరోధమును _వెరమును తుదిదినమువఅకుండునటు "ము 

ము చేసితిని, వారు యుద్ధమున కె కె ఆగ్ని రగుల్చునవుడెల్ల దానిని -జీవ్రండు 
చల్గార్చుచున్నా (డు. వజీయు' చారు "దేశములో ఉపదవములు కల్పించుచు 
పరుగిడుచున్నారు. "జేవుండు ఉపద్రవము (ఫసాద్భులు చేయువారిని (చ్రైమిం 
పండు, 65, మజీయు (గంథముగలవారు విశ్వసించి. భయభక్తులు వహించి 

యుండి శేని వారినుండి వారి పాపములను తొలంగించి వారిని సాఖ్యములుగల 

స్యర్టవనములలోని= పి వేశింపంచే జని యుండుము. 66, మజీయు పారు తెరా 

తును ఇస్టీలును, జీవుడు వారికి పంపి న దానినిస్థిరయగ ననుసరించియుండి లేని 
నార వై నుండియు కిందనుండి యు (ఆహోవములు) తినియుందురు, వారిలో 

ఫొందజు సస ్హగ్దమందున్నారు. మణీయు వారిలోని అనేకులు పాప కార్య 
ములు చేయువారు కలరు, (వారిలో న నేకులు చేయునది పొపకార్య మే). 

వ్యా 61. యూదులు తేమ అక) మమయుల వలనను ఫా పకార్యముల 

నలనను చెడు న్వభావము గలవారై మంచి చెబ్బరలు తోంచక చేవుని విష 

యమున పలుకరాని మాటలు పలుక సాగిరి. వారి పాపములకు ఫలితముగ 

దారిన మును నీచత్వము గలిగి రాజ్యము పోయి అ నేక కష్టములకు పొలగుచు 

పది తస పాపముల ౫ లితమని శేలినికొనక "జీవుడు. బీకవాండు లేక లోభి 
మొనాయ అని పలుక సాగిరి. ఖర్చువేయక చేతులు కట్టుకొ నెను అనుదానికి 
భావము బీదతనము తేక లోఖితనము దేవునికి మానవ్రలవంటి అవయవము 
లు లేను. కావున 'బేవుని చేతులు మానవుల చేతుల వలె నూహింపరాదు, 

యూదుల చేతులు కట్టువడుగాక అని దేవుని శాపము వలన వారు అన్ని విధ 
ములుగ అధోగతి! పారి, యూదులు పల, కునట్ల చేవునిచేతులు కట్టువడ 

లేదు. ఆతడు తాను కోరిన. ఇ తేన భొక్షుల కొసంగును, ఎవరు దేవుని ను 

(గ్రవామునవు అక్టో వారి కొనంగును కావున "దేవుండు హజ్రత్ ముహామ్ము 
దు వాగిని వారి ననుసరించిన వారిని అఆనుగహించెను. దుష్ట న్వభావముగల 

యూదులు ఖురాను [గంథములోని సమాధానములను విని యందలి ధరమ 

లను అనుసరింపరు. కాని తమ యందుగల దున స్వభావముచే ఇంకను పెచ్చు 

గా దు ర్నార్షములు చేయుటకు పూనుకొనుదురు ఎఫ్టు మంచి యాహారము 

వలన రోగికి రోగము సాచ్చినచో అహార లోపము కాదో అకు ఖురాను 

వలన యూదుల దుర్మాగ్గయ 'పాచ్చిన చానిలోపము కాదు. వారి దుష్ట 
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స్వభావ మే దానికీ కారణము, యూాదులునినస్రానీలునాయసల్మానుల కువిరోధము గ 

కుటలు సలిపి యు్ధాగ్నిని రగుల్చుటకు యత్ని ంచిరి. కాని వారి కుట 9లు చ్ 

వుని మహిమ వలన సాగలేదు. తుదకు విరోధులే లాంగిపోయిరి. ముసల్మాను 

లకు అఖండ విజయము చేకూారెను, ముసల్మానుల విరోధులకు సరస్పరము ద్వే 

షయ వైరము గలిగాను కావున మునల్భాాను లందణును వాల్ జె గంట 

రులవారి శివ్యులవ లె సోదర భావము గలిగి ఐక్య మతము వహించి యుండి 

నంతవజకు విరోధులగు యూదుల నసాగనీల కటలు సాగవు. లోకములో 

శాంతము నెలకొలుపుట ఇస్తావ్ మతేములోని ముఖ్య ధర్మము, ఉప్మద్రవములు 

చేనీ శౌంతికిభంగము కల్పించువారిని బేవుండు (పేమింపండు. కావునము సల్మా 

నులు ఇస్లామ్ ననుసరించి లోకములో శాంతము నెలకొలుఫుటకు కృషపి.నలువు 

దురుగాక, 65. తౌ రాతును బ్ర స్టీలును స్టరము గా అనుసరింపవతెనన్న డేకు 

డు పంపిన గ ంథమగు ఖురాన షరీఫ్టును తప్పక అనుసరింపవ లెను. దానిలోని 

ధర్మములను అమలులోనికి తేవలెను. దీనివలన విశ్వాసము భాయభక్రులు కుది 

దినచో పాపము హరించి సర్వసౌఖ్యములుగల స్వర్ష నివానము లభించును, 

హా లోకమునందును దారిదళ్యిము కీనదశ తొలగి, ఆకాశేమునుండి యు భూమి 

నుండియు, గొప్ప నంపదలు లభించి సురశ్షి తముగా భుబింప(6 గలరు. యూ 

దులలో అప్టుల్లాబీన్ సలాము మొదలగు వారివంటివారు కొంది సన్నార్లయ 

(ఇస్తామ్) నవలంబించువారు గలరు. కాని "పెక్కుమంది దుర్యార్లులే గలరు, 

వారుచేయు కర్ణమలు పాపములలో కూడుకొన్నవి, 

67, యాఅయ్యుహార్ -రసూలు-బల్లిగ్యమాడీన్ బీల-ఇలై రే-మిర్ రబ్బిక- 

క ళ్ 

వఖ్సల్ -లమ్-ళఫ్ అల్ -ఫమా-బల్ల గతరిసాలతవాూూ-వల్లాహు-ంయ ఆ-నీయుక్-మినన్ 

నాసి-ఇన్న ల్లాహ-లాయపహ్టాల్ -ఖామల్ -కాఫీరీన్, 

67. ఓప్రవక్తా ! న్నీపభువునుండి నీకు పంపంబడిన దాని అందంజీయుము 
మణినీవట్టు చేయనిచో చేవుని సంబేశమును అందంబేయని వాయవగుదున, 
మణీయు దేవుడు (ప్రజలనుండి నిన్ను రక్షించును. నిశ పసోమయుగా జీవుయ అవి 
శ్వానులైన జనులకు సన్మార్లమ చూపండు, 

వ్యా! 67, పూర్య వాకన్థమలలో యూదుల విషయము చెప్పి ఇయ 
బన్లావ్ మతప్రచారములో వలాటి కొత చేయకూడదనియు. "బేవ్సని యొ 
ద్దనుండి వచ్చు సర్వ ధర్మములను (ప్రచారము చేసి వానిని (ప్రజలకు అందం జేయ 
వలెను. ఒకవేళ్ ఒక ధర్మమును అందంజేయక (ప్రచారము వేయక) వదలి వె 
ట్రనచా. బొత్తిగ నె దేవుని సందేశము అందంబేయలేదు అను మాటవద్నును. 
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అని నొక్కి. దేవుండు చెగంబరుల వాఏతో పలుకుచున్నాండయ, "బీవుని "సెలవ్ర 
ననుసరించి హజ్ఫత్ రసూలువారు, 23. సం॥ వణకు ఇస్లామ్ మత (ప్రచారము 
చేసీరి. అందు వలాటి కొలుత వేయలేదు, విరోధులు ఎన్నియో హింసలు గావిం 
చిరి. కాని హ్మజత్ రసూలువారు తెక్క_ చేయలేదు, అందుకు "జీవు(డు నిన్ను 
(ప్రజల కు[టనుండి రశ్షించెదనని నలవిచ్చెను. అటులే జేవుంయ అనేక సమయ 
ములలో సెగంబరుల వారిని కాపాడెను, చెక్కు. మందిపాణశ త్రువులుండి యు 
రసూలువారు వధింపంబడను లేదు, మజీయువారు పట్టువడునులేదు. కొందలు 
అవిశ్వాసులు విశ్వసింపలేదు అవి ఓ(పవక్క చింతపడవలదు. మో యుద్యమ 
ము ప్రచారము చేయుట. సన్మార్షమను ప్రజలు నవలంబిం చునట్లు చేయుట చే 
వుని పని, తేమ దుష్టస్వభఖౌవమును బట్టి చెడిన వారినిఎవ్యరె న ఏమి చేయంగల 
రు. నుత ప్రచారములో పట్టుదల, ఉత్సావాము గలిగి విరోధుల నిందలకు 
బంకిక స్టరముగ నుండవ అను. 

658" ఖుర్ -యాఅఫ్హ్లాల -క తౌ బి-లస్తుమ్ -అలా షెఇిన్ -పాత్తా-తుఖీమత్ 

తౌ 'రాత-వల్ -ఇన్ బీల-వమాటణిన్ బిల-ఇలై కమ్ -మిర్ రబ్బికమ్.- వలయజీదన్న- 
కసీరమ్--మిన్ .వలుమ్ "మా ఉన బిల ఇలై కావిర్ రబ్బికతుగి యాన్ -వకు ఫన్ -ఫలా 

ఆతౌస-అలల్-ఫామిల్ -కాఫిరీన్, 69, ఇన్నల జీన--ఆమ నూవల్లజీన -హాదూ-వస్- 
వాలీ — 

బల! 
సావిజఊోన-వన-నసారా మన్_ఆమనెబిలాహిా-వ ల్ .యామిభబ్ _ఆఖిరి.వఆమిల 

సాలిహాన్-ఫలా- ఖౌఫున్ ల లెహిమ్_వలావుఎమయపోం నూన్. 
68. ఓ గ్రంథము గలవారలార! మారు తౌరాతును ఇస్టిలును మజియు 

మీో(పభువునుండి మోకు పంపబడిన దానిని మారు స్థరముగ ననుసరింప నం 
తవణకు మోరు వమతమార్రమందును లేనివారగుదురు అని ఓ ప్రవక్తా! సలుపు! 
ము. మల్ యు నీ పభువుళండి నీకొ 'నంగంబడిన దాని వలన వారితో పెక్కు 
మందికి అవిధయత యును తిరస్కారమును మణి సాచ్చు'గా నగును, కావున 
అవిశ స్వనులైన జనుల విషయము నీవు చింత చేయకుము. 69. నిక్చృయముగ ము 
సలాగనులై న వారును యూదుల నవారును, సాబియీనులును, నసానీలును, 
ఎవ్నరెననుస రే "దేవునిని తుదిదినమును విశ్వసించి సత్కార్గములు చేసీ”రేని 
వారి కెళ్టు భయముగాని దుకిఖిమగాని యుండ చేరదు, 

వ్యా! 658. తె'రాతును అస్జలును, ఖువానె వరీస్టను ఆనునరింప నంత 
వణకు ఎవరును నిజమైన ధకు లుకానేరతు. కానన యూదులును ఎక) సృవులును 
ఖురాను (గ్రంథమును విశ్వ పించి దాని నను గరించియే రీ చెను, నారు తవు 
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“బ్వేషముచే విశ్వసింపని చో వారు విశ్వసింప లేజీ అని చింత పె గంబరులవారికి 

నుండరాదు అని చేవుని సెలవయ్యెను, 69. వట్టి మాటలతో -మోత్నము లఫిం 

పదు, ఎవరైనను సశే చేవునిని యాతని పివక్త లందణీని "దేవుండు పంపిన 

సర్య గింథములను కర్ణల తీర్పుకొలుకు రానున్న తీర్పు దినమును నమ్మి 

స తా-ర్యములు చేసీన వారికి ముకి లభించును, వారికి వలాటి నరకము వలని 

భయముగాని దుఖుము గానీ యుండదు. ఎవ్నరైన దేవుడు పంపిన నిజమైన 

ఒక్క (ప్రవక్తను తిరస్కరించినను విశ్వాసము చెడి అవి శా(నులకు లభించు నవక 

బాధ వారికీ లభించును. సాబీయీనులు నత్ష్యతములను పూజిం ౧వారు. కాన్ఫున 

హాజత్ ముహాన్ముదు వారిని నమ్మని వారగు యూదులును న సాినీలు (కన 

వు) లును మొదలగువారు తమ మోతమున్నకే కృషి. సలుపవలేను, 

70. లఖర్ "అ ఖజ్నా -మాసాఖ-బనీ-ఇ సా)-ఈల-వలర్ సల్నా- ఇ_లెహిమ్- 

రుసులకీ-కుల్లనా-జాఅవొమ్ "ర సూలుమ్-బి మా-లాతహ్వా-అన్ఫపుసువుమ్- ఫ 
వాన్ ఎని ౨ జాలి — అనీ 

రిల్సున్ -క జ్జబూ-వఫరీఖన్-యఖ్ తులూన్ . 71, వవానీబూ అల్లా తకూను - ఫిత్న్న 

అలి వాలని . జీ! శ్ ఎలాటి — a 

తున్-ఫ అ మూ-వ సమ్మూ-సుమ్మ లౌ బల్లావు" అలెహిమ్ -సుమ్ము'అమూ - వస 
తీ rd ఆటీ దా 

భర్య కనీరుమ్ మిన్ వుమ్ -వల్ల =వ్యా-బసీరుమాబిమా యిఆ-ను లూన్. 

70, బ్ర సెంయిీలు సంతతి వారితో మేము నిబంధనను స్తున్చూకొంటిమి. 

మజియు వారి యొద్దకు (పవక్కలను పంపితిమి, వారికీష్టము లేని పషయనులను 

(ప్రవక్తలు వారి యొద్దకు దెచ్చునపు డెల్ల వారు కొందటిని తిరన్క_లుచిరి, నార్ 

కొంవటీని చం వీరి. మజీయు వారు తమకు వలాటి శిత్షగలుగదని తలంచిగ, -కావున 

వారు ఆంధులై రి, మణి చెవింటివ్నారైఫోయిరి. ఆ పిదప దేవుండు వారి తవూప 

ఇను అంగీకరించెను. మరల వారిలో పెక్కురు అంధులును ఇవింటివారును 

ఆయిపోయిరి, మణీయు వారు చేయు కర్ణలను చదేవుండుయూ చుచు నేయు న్నాడు. 

వ్యా॥ 70. వై వాకములలో మోతుమునకు మాగ్గమ సూచింపంబడి 

యును, దాని ననుసరించి ఇస్తాయరాలియులఅను చరణము (అమలునుచూడ 

వలెను, బేవుండు (ప్రవక్తల మూలమున ఇ(సాయీలియులతో మేము "దేవునికి 

విధేయులై ధర్మములను అనుసరింతుమని నిబంధన తీసీకొనియుండాను. వారి 

యొద్దకు అనేక ప్రవక్తలు వచ్చిరి. ఇషప్రాయాలియయలు తవుకు ఇష్టము . 

లేని ధర్మ యులను (ప్రవక్తలు వోధించినవో దానిని వినక తిరస్కరించి ప్రవక్త 

లభో కొందఆి ని తిరస్కరించి మణీకొందణేీని చంపిరి. అన్ను అకైమములుచేసీ యు 

పరభోకములో శిక్షయు బ్రివాలో కములో దానిచెఠుఫలితనును లభింపదులఆని వలంచి 

(భమపడిరి, మణి "బేవునివాక్యమయులను చూడకవినక అుధులును ౫వింటివారునష 
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రుసు అఆయిపోయిరి, యూదులు గావించిన దుస్ట్ర తయునకు ఫలితము ౫ బె 

ననరు అనురాజు వారిని జయించి వారినిబాని సలుగ జేసి వె శ్తైను, కొన్ని యేండ్రవ 

తరువాత కొందలు పారసీక రాజుల యత్నమువలన యూదులు తమ కీీనదన 

నుండి ముక్షివాంది 'జెళూసు లేము (మై బె తుల్ ముఖద్దస్ )వచ్చి చేరిరి, అపుడు వారు 

తమ పాపములనుండి కమాపణకోర గా డేను(డు కమం" చెను, కానీ మరలవారు 

తమ ఫూర్వవు దుష్టతేగమును సాయుచు జక్రియా, యహాసన్ట్ర [ప్రవక్తలను చంపిరి, 

వనుకీ) స్తును దూషించి చంప యత్నించిరి. వారి కర్మలను దేవుడు చూచుచునే 

యున్నాండు. వారికి దగిన ఫలిత మొసంగును, కావున వారు ము సల్మానులకు 

లొంగి తమ పాపములను అనుభవిం చు నున్నారు, 

72, లఖద్- -కఫరల్లజేన-ఖా లూ? -ఇస్నల్ల లాహా-వువల్ -మసీవబ్ను -మర న 

మ- వఖాలర్- మసీహు-యాబనీఇసా౮ లల. అబు దుల్హానా-రబ్బీ వరబ్బకుమ్ - 

లన్న వూమన్ _-యుమ్రి! -విల్లాపా-ఫ ద్" వా ర్రమల్లాను-అనై హిల్ -జన్నత 

దయావానున్నారునమా-లిక్ జాలిమోన-మిన్-అన్ సార్ * 78, లఖ ఖద్ -కఫరల్ల 

జీన-భాలూ- బ్ఞన్నల్లాహా- -సాలిసు-నలా గతిన్ -వనూమిన్ -ఇలాహిన్ "ఇల్లా - ఇలా 

వాన్-వాపియన్-వఇల్ -లను -యన్కవూ- -అమ్మా-యఖూ లూన- లయమస్- 

సన్న ల్లటీన- కఫ్టరూ" మిన్ -హుమ్- 'అజాబున్- అలీమ్. 74. అఫలా-యతూబూన- 

ఇలల్లాహా-వయన తగా -వీరూనవూ-వల్లా హు- గఫూరుర్- _రహీ=మ్, 65 ముల్ - 

న 

మసీచుబ్ను -మరక్టమ” ఇల్లార సూలున్ -ఖద్ -ఖలత్ -మిన్- ట్” లి-పోార్-రునులుూ 

వఉమ్మువూ- -సిద్దీఖతున్ “కాసా-యాకు లా-ని క్ -తఆమ-ఉన్బుర్ -క శగ్గ-నుబియ్యి 

నుూలహుముల్ -అయాతి-సుమ్మున్-- _జుక్-లన్నాయూఖకూన్, 76. ఖుల్ -అకల్- 

బుదూన-మిన్' దూని ల్లొహీ "మా లా-యమ్ లీకుాలకుద్ జ[రన్-వలానఫ్ _ ఆన్ 

వల్లావు-వువస్ -నమోఉల్ -ఆలీము, 77, ఖుల్ -యా"అహ్లల్ -కతాబి ట్రా 
Mer ee Po 

తగొలూ"ఫీదీనికద్-హారల్-వాఖ' స 'వలా-ఠల్_తలిఊ-అవొవాల - ఖామిన్- 
వ. న 

ఖట్. -జల్లూ-మిన్- ముట్లు" వలజ్యూా? క సీరన్-వ జల్లా. లన్- - సవాఖన్ - సవీల్., 

72, నుర్వము శ్రుమా యన వ్ర స్త "చను అని సరికినవాలః షి సిశ్చృయముగ 

అవిశ్వౌసు లైరి. మజటీయు ఓ య్యిసాయాలియులారా ! | స్యాపభువును మో ప్రభు 

£7 
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వునునగు చేవ్రుంిని పూజింవుయడు, ఎవడు చేవు*కిసా టి కల్పించునో అట్రవానికి జ 

వుడు స్వర్లము నివెధించెను, మీ వాని నివాసము నరకము. వటియు పాొస్రలకు 

సహాయము బు వా౭డెవడును లేడు ఆన వను క్రీస్తు పలికియుం డెను, 78. ముగ్గు 

రిళో దేవుండు మూండవవాయయ అని పలికేనవారు నిశ్చయము గా అవిశ్వానుశై ౭ రి 

వాస్త సవములో "దేవుండు ఒక్క-ంజేను. మణీ వారు తమ పలుకులను నూనుకొన 
నినో వారిలో అవిశ్వాసమందున్నవారికీ బాధాకరమైన శితగలదు. ఎందులకు 

వాను చేవునివంక తిరిగి తమ పాపములకు క్షమాపణ కోరరు ? మళీ "దేనుండు 

శ్షమించువాడును, దయ గలవాడును, 75, మర్యము వ్యుతుండగు వను ఒకపవ క 

మా[తమేను., ఆతనికి ఫూర్వము అనేకులు (వక్త కలు గడచిపోమిరి. మజియు 

ఆతని తల్లి భక్తురాలు (వలీ) వారిద్దణును అన్నము తినుచుండినవా రేను. చూడు 
ము మేము వారి కెట్లు సూచనలు '"కలువుచున్నారమో మరల వారెట్లు వెను 

కుం రిరిగిపోపుచున్నారో చూడుము. 76. వమి మీరు చేవు౦ివదలి పుట్టి మోకు 

జ. మేలుగాస చేయలేనట్టి డానిని వూజించుచున్నారా ఆని ఓ (పవ కా | 

' 'పలుకుము. మజియు సర్వము వినుచు సర్వము నెజుంగునటివాంజే దేవుడు. 
ఫ్ (గంభముగలవార లార , | అధర్మము'గా మాప మామయత విషయములలో అఆనిష్ట 

యించిపోకుండు. పూర్వము ఎవరు నన్మార్లను తప్పిపోయి అనేకులను సన్నాగ్ష 

మయునుంప్ త సంచిరో అటి ట్ర దుర్మాద్దల కోరికలను మోరు అనుసరించి పోగింండు అని 

నీ (పవ క్ష | 'పలుకుము, 

వ్యా! 72, "ఇక న పొనీ (చేసను) విశాానమునుగూర్చి చప్ప 

బడుచున్నది. ౨ )స్తవులు (పవ క్షయగు ఏసు క్రీస్తును "దేవుయ అని పలుకసాగిరి, 
అట్లు సలుకుట వి? ససమానకు విరుద్దము. వస్ను క్రీస్తు (ప్రవక్త మానవుండు "దేవుని 
(ప్రవ క క్ర మామే. చె దెవుండు పక్కల. ఆతడు నా(పభునును మో సభువును, 

ఆతనినే పూజింపవలెను, ఆతనికి సాటి కల్పిం చువారికీ స్వరము లభింపదు. వాంకి 

నర కనివాన మే లఫించును. ఆది పాపులకు ఏ గురువును, (ప్రవ్నక్రయును తోడు 

సక(జాలండు, వారిని నరకమునుండి త్పుంపంజాలండు, దేవునికి సాటి కల్పించుట 

(పర్కు) చాల ఘోరమైన పాసము, దాని ఫలితము నరకనివాస మే అని వను 
క్రీస్తు పలికెను. 79, సను వులు మర్యము, వస్నుకన్ను, దేవుండు గోరి ముగ్గును 
జవ్రళ్ళు. అందు "జేశ్రుంయకూప టై ముగ్గురిలో చేరిన మూ(డవవాయు ఆని లు 

కును [(తిమూ ర్తిత్వమును విశ్వసింతురు ఇ'ుపలిః విశ్వసిం ముట అవి ఖ్యాస మే, 

"దేవుని యేకత్వమును తిర రస్కరించునట్లగును, దేవుండు ఒక్కండే. ఆతండుదప్ప 

నటులై చెవము లేడు. ఒకటి మూండు, “మూడు ఒకటి అని వాదించుట విళుద 

మైన 'ఫెషయముగడా ! ఇట్టి తప్పు విశాషానములను నారు మానుకొననిచో 
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పరమునందు నరకబాథధలకు పాలగుదురుఅని పా చ్చరింపంబడి యను? 4. తప్పు 

విశ్వాసమును మానుకొని నిజమైన భక్తితో ేవునితో క్షనాపణ కోరిన వో 

“దేవుండు క్షమించి తన్ను గోహించును. వారట్టు ఎందులకువేయరు ? అట్టుషయుట 

వారికీ మంచిది అవి యిందు [పోత్సాహముగలదు, 75. వను క్రీన్తునకు పూర్వము 
అనేకులు పివ కలు గడ చియున్నారు. వారండణు ను దేవుండు ఒక్కడే అని 

(పక టించిరి. ఆటు బే వసు క్రిస్తుకాడ "బేననికి భక్కులడెన ఒక్క_ (ప్రవక్త పూ 

ర్వపు ప్రవక్ష్తృలకంు అయన మించిపో'లేదు, కావున లేస్తు "దేవ్రండన్ని విశ్వనీం 
చుట సరిశాదు. ఆతని తల్లి వీవీ మర్యము "దేవునిని విశ్వసించిన భక్తురాలు 
(వలీ). తల్లి కమారు లిగలును, సాధారణ మానవులవలె అన్నము తినుచుం 
డినవారు. ఆశలిదప్పులకు లోనై న మాననులు చేవుం డౌట్లు కాంగలు ? అది 

యసంభవము. కావున నానవులను చేవునిగా భావింప రాదు. సర్వము దేవునికి 
లోనైయున్నది. ఆతనికి మించినది యెద్దియునులేదు. "బేవుండు బోధించు స్పష్ట 
మైన విషయములను వినియ సన్నార్ల్షను తప్పి తప్పు (త వనుపోవుట మాన 

వుల దురద్భసముగదా ! 76. లాభనష్షములు, కీడుమేళ్గుచేయలేని శక్తిప్ర-ను 
లను ఆరాధించుట మానన్చలకుం దగదు, సర్వమును విని, నమ న్రమునుదెలిసీ 

కొనునట్లి లాభనష్టములు కబ్లించునట్టి సర్వశ క్రి నలిగినవాలో 'జేవుండుఅగును, 

కాని శక్తి "పీ కనులు, అక్క_ఉగలవారు దేవుళ్ళు కానేరరు. ?7. మత నిషయ 

ములలో "్రతిశయించిపో౮సాడదు. హద్దులలోనే యుండవలెను, తమయిష్తాను 

సారము గ ధర్మములలో "హా చ్చుత్య్ధులు చేయరాదు. కే+న్నవులు, వనుక) స్తును 

గారవించి (పప క్కపదవినుండి వీనీకొ నిపోయి చేవునిగానే భావింపసాగిరి, ధ 

ర్శముగా అనుభ వంపవచ్చును అను వస్తువులను వదలి _వెరాగ్యముకూడ 
వహింపసాగిరి. [గ్రంథము (ఇస్టలు) లో గల ధర్గములను అనుసరింపవ అెను, 

దారితవ్నీపోయి దుర్చోధన ౫ సయునట్ల దు'ర్శార్లుల మాటలను అననరింపం 

గూడదు. అనలు జైబిలులో దేవునికి సాటి కెల్పింపవచ్చును అని లేకుండాను. 

'విగహోరాధకు౭ను చూచి పోలూనుు అఆతప్సు విశ్వానము కల్పిం"చెను, ఆవిదప 

అండబు దాని ననునరింపసా గిరి, 

78. లుఇ- నల్లజీన- కఫరూ"మిమ-బనీ "ఇనా ఈల-అలా-ని సా ని-దావూద 

వ-ఈస సబ్న-మర్వను- _జాలిక-టమా- అసా.వకానూ-యల' 'సదూన్, 79, శానూ- 

లాయ త-నా-పొ న-_ఆమ-మున్ కరిన్ -స-అలూహు-లబీ స-నూకానూ-యఫ్ - అ 
రీ! ఇ ల! 

బూన్ ,80,తరా-క్రీ కమ్ -మిన్ -పుుమ్-య తవ ల్ని-నల్లజీన -కఫరో-లబీ స-మాఖడ్ద 
హూ అలానే త నో 

మల్ -లహుమ్ -అన్ -ఫు సువుమ్-అన్ -సభఖితల్లావు-అలై హిమ్ -న ఫీల్ - అజావీ- 
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హుమ్-ఖాలిచూన్, 81. వలే”-కానూ-యూమినూ నెబిల్లాహి-వన్ -న బియ్యి _ 

వమౌ-డన్-జల-ఇ లె హి-మల్ -తఖజూ-నుమ్-కౌ-లియాఅ-వలా!ిన్న- కసీరమ్- 
మిన్ -హుమ్-ఫాసిఖూన్, 

78. ఇ పాయీలియులలో అవిశ్వానుతై నట్లి వారు దానూదు మలి యు 
నుర్నయ పుత్రుడగు ననునూలమున శపింపంబడిరి. ఇడి వారు అనిధేయత గలిగి 
నియమములను అతి(కమించాటవలన గలిగాను, 79. వారు శానించుచున్న పాప ' 

కార్యములను ఓఒకరికొకప ని వెధింపకండిరి. వారు చేయుచుండి నది వాల చెడ్డది, 

80, వారిలో "ెక్కునుంద్తి అవిశ్వాసులనో సఖ్యము చేయుటను నీను చూనొ 
చున్నావు. వానే తమకొఅకు ముందుగానే పంపుకొన్నని చాంచెడ్లని, అనియే 
మన వారిడై దేవునికి కోపము గలిగెను. మజీయు వాస శాశ్యతముగ నరకబాధ 
లోనే యుందురు, 81,మలి యు "దవ్రునియంయను, (సవ కృయంగనును ఆతనికిపంపం 

బడినవానియందును వారికి విశ్వాసమేయుండిన చో వారు అవి శ్వానులను సఖ్య 

లుగాంజేసీకొనియండస, కాని వారిలో చాలమంది అపిెధేయులు-గా నున్నా 

వ్యా! 78, బ్ర సాయీలియులు యూదులు మొదలగువారిళోని యవి 

ఛ్వానులు తను దుష్ట న వ్రఖావమునుబట్లి "దేవుని యాజ్లలను అనుసరింపక అవిచే 

యు లై మతము హాద్దులను మోలీ పోవు'సండ్రి, వాస సపయుచుంగన వాపశార్వ 

ములును అనౌాక్ట్రియములును పొద్దు మోఆినవి. అందుచేత నే దేవుండు గన గొప్ప 
(ప్రవక్తలగు దావూదు నను వారి మూలమున ఇ్యససాయీలియులను శించి తన 
యనుగహామునుంకి వారిని తొలంగించెను, దానికి ఫలితముగ వాస చేన్రనికోప 
మునకు పాత్రుతై అనేక బాధలకు పాలైగి, 79. యూదులు పాపకార్సములను 
చేయువారిని ని-పేధింపక వారితోనే కలిసీ మెలసియుండిర. వైన ఒకజా”ిలో 
పాపములు చలరేగునపుడు వాని నిషధించువాఃో "లేనపుడు ఆ పొపవుల ఫలి 

తము ఆఅుందణీకి లభించి జూతియంతయు హీనదశకు పాలగును 80, మదినాలోని 

యూదులు తమ చుష్టన్వఫావముచే మురల్యొానుభ కులకు విరోధముగ మకా... 
లోని విగ హో రాభకులగ అవి శ్వౌాసులతో సఖ యుశోసికోొని మునల్మానులతో 

యుద్ధముచేయు టకు ఫూనిరి, ఇట పాపశార్వములు చేయటవలన దాని ఫలి. 
తము వాాకి దేనని కోపమును, నరకములోని శౌశతబాధ యును లభిం చు, 
81. యూదులకు జేవునియందును, హా[జత్ ముపామ్మూుదువాగియందును "దేవుం 
డుషంకిన సం జేశమునందును నిజమెన విగౌాషనమశ్న చో మునబ్బానులను వదలి 
వాస దేవని విరోధులగు అవిశ్వాను అతోసఖ్వముచేయ', కానివారిళలో వెళు... 
మంది "బేవునియాజ లను మూ ఆఊేపోయి అవిధేయు లెయు వ్నా', అందునలన నే 
ముసల్మానుల సఖ్యోమునదలి కాఫర్లతో స్నేపాము కదు్బుకొను మన్నాను, 



కాండము 7] సూర యీమాల్త చా 79 

* విడవ కాండవంం * 
| 

52. లతబిదన -అషడ్డన్నాసి- “అదావతల్-లిల్బజీన- ఆమనుల్ - యహూద 

వల్ణకన-అప్రకూ-నలకజిదన్న-అఖ్ రబహుమ్. మవద్దతల్- లిల్లకేన" ఆమ. నుల్లజీన _ 

ఖాలూ- _ఇన్నా-నసారా-జా లీక-ని-అన్న- మిన్ -నుమ్ - -భిన్సీ- సనావరుహ్చానన్ - 

నఅన్నహుమ్ -లాయస్ ' -తక్-బిరూన్ . *83, వఇజా సమియ-మాటిన్ జిల-ఇలర్ - 

రసూలి-తరా-అలయు నహుమ్ త్రష్థబ్లు -మినద్-దమ ప్ర" మిన్మూ-ఆ 'అరవ్లూ - మిన్ల్- 

వాఖ్ఖా-యఖూలూ నెర్బ్బనా-ఆ మన్నా -ఫక్-తుబ్- నా-వలప్ - పాపొదీన్, 

84. వ-మాలసా-లానూమిను-బిల్లాపాి-వమా-జాఅనా-మినల్ -హాథ్ఖి - వనత్ 

మజ్_అన్-యుద్ -ఖిలనా-రబ్బు నా- -వుఅల్ -ఖామిన్ -సాలిహన్, రిక్, ఫఅసా- 

' బవుముల్లావు-బివూ 'ఖాలూ*-1 ఎన్నా తిన్- న్-త జ్ర _మిన్-తవ్*తి-వాల్- అన్పశన ' - 

ఖాలిదీన-ఫీహో వో-వ" పాలికజబ్రాఉల్- మానొసినీన్.. 86, వల్లజీన" కభరూ - వక్. 

జబూ-వీఆయా తినాడఉలాఖఇక-అస్ -హో బుల్ -జహీమ్ . 

ర్ల, మనుముశ్టిలందజీలోను మూసల్మానులకు చాలవిరోధు తె నవారలుగ 

యూదులను విగివళ-రాధకులను నీవు పొందుదువు, మణీయు (ప్రజలలో ముస 
ల్మానులకు (వేమలో చాల దగ్గజిగ నుడువారలుగ మేమున_సానీయులము అని 
ఇప్పువారిని నీవు పొందుదున. ఇఏియొందుకనగ, నసాసీలలో వి ద్వాంసులును 

భక్పులును గర్వము వహింపనివారును కంతుటసేతను, రికి. మణీయు (పవ్యక్షకు 

పంపబడిన దానీని వారు వినునపుడు, వారు సళ్యము తేలిసీకొనినందున వారి 

కన్ను లనుండి నీరు కారుటను నీవు చూగౌదవు. వారు ఓపు: *నభువా! మేము విశ 

సీంచితిమి. కావున మమ్ము విశ్వాసులతో కూడంజేర్చి (వాయుము,. 84, మఠ౭ియే 

మేమ చేవునిని, న రొ స్వ వచ్చిన సత్యమును విశ్వసీింపకండుట కు మా శే 

మెనది ? మణియు మాస్రభువు మమ్ము సుణ్యాగ్యులతోంగూడ చేసే (స్వర్ష 

మలో) పి వెశింప6? "శేయునని మాకు ఆశయ ముగలదు అని వారుపలుకుచున్నా రు, 

“రర, నన వారు పలికిన దానికి ౫లితేముగ చేన్చండు  కొలునలు (సవ 

హ్ంచు స్వర్ల వనములు వా కొసంగను, అందు వారు శొక తయముగా నుందురు, 

నులీయు పుణకమాలు చేయువారికి ఫలితమున్నది, 86, వాలీయు ఎవరు అవి 
శ్వానులై మా సూచనలను తిరన్కరింతురో అట్టి వారు సరకనివానులు, 

వ్యా! 82 ; 84, ఈ వాక్యములలో యూదులును, విగ )హోరాధకులును 
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మసల్లానులయడ వహించిన విరోధము తెలుపబడినది, హాబ్రిత్' ముహమ్మదు 
వారికిని వారి శిష్య్యులకునుు మక్కా- కాఫర్లు అనేక బాధలుపెట్టిరి అందుచేత 

పెక్కుమంది ముసల్మానులు అబిసీ నియాకు వలసపోయిరి, తుదకు పాజ్ఫత్ 

వి గంబరులవారుకూడ తమ జన్మ భూమియగు మక్కా-నురమునువదలి మదీనా 

పురమునకు పోయిరి. అక్క_డకూడ మకా... కాఫర్గు మునల్మానులను శొంతిగ 

నుండనియ్య లేదు. వారికి తోడుగ మదినాలోను దానికీ చుట్టుపట్టను న్న యూ 
దులును హాల్ వె గాంబరులవారికి విరోధుల. యూదులు పె గంబరులవారికీ 
ఆన్నములో విషము వెట్టరి. తెలియకుండ రసూల్ వారివై బండ-వెచి. చంపవలె 
నని కుట్రచేసిరి. జాలవిద్యలు చేసిరి. పన్నరాని కుట్రలు పన్నిరి, న(సానీలు 
(శై 9_స్తవులు) మాసల్మానుల అభివృద్ధిని చూచి సహింపలేకున్నను వారిలో 
వక్కువంది మృదుహృదయులున్సు భక్కులును, వి దాషంనులున్కు గర్వములేని 

వారును ఉండిరి. అందుచేతనే ఆవిసీనియారాజును, రోమనురాజు (మస 
రూమ్ ను, ఈబిపఫ్టురాజగు మఖోఖస్, సై గంబరువారి యు_త్తరములను గార 
విచిరి, అబినీనియా రాజు ఇస్తాక్ంలో చేరను, అచ్చటినుండి డెబ్బదిమంది మున 

లా్మానులైన కై) స్తవులు నైగంబరు లవారి యొద్దకు వచ్చియుండిరి. అపుడు వారు 
ఖురానె షరీఫును విని భయభ్లకులలో కన్నీరు కార్చుచు నోటినుండీ మేము 
ఏశ్యాసులము అకు భక్తీ కితోకూడిన పలుకులు పలుకసాగిరి. వీరి విషయమే రీతి 
ర్ర4 వ , వాక్యముల ళో చెప్పంబడినది, విశౌగనము నకు ఫలితము సగ నివాసము 

అని తెలుపలుడియెను, శె వ) నృవులలో విడ, భక్తి, వినయమున్న యడల వారు 
ముసల్మానులతో మంచి సంబంధముంపం గలరు, ఆ సుగుణములు లేని నానముమ్మాత్రే 
కై )_స్తవులు అనంబడు పెక్కుమంది మనల్మానుల మతమువై చాల "ద్యేహషము 

చూవుచు మసల్మానులను నశింపంచదెయుటకు యత్నించుచున్నారు. కాని మస 
ల్మానులు నిజమై ఇస్థామ్ భ కిని గలిగియుండునంతేవటికు వారి విరోధులు 

వారి కే సోనియును వేయంజూలరు. కావున మునల్మానులందజు ఖురానె 
షరీఫ్రలోని ధర్భయ లన్యుగహించి వారి ననుసరించి వాల్ వెగంబరువాగి 
నడవడికను, సంపూర్షముగ న నగింపవ'ెను. 86. ఇందు అఏళ్వాసులకులఖిం మ 

సలితయు చెప్పబడినది: 

87, యాఅయ్యువాల్లకీన- ఆనునూ-లాకుహ ర్రిమూ-తయి య్మిబాతి- మాల 
జూలీ బ్యా 

పాల్లల్లాము- లకుమ్-వలాత ల-తదూ-9 కన్నల్లాహ లాయపిబ్బుల్ ముఅ-త 
రం వావీ అలజడే 

దీన్ .88, రర,వకు లూ -మిమ్మూ' రజఖ-కముల్లావణు-హాలాలన్" శయ్యిబిన్- వ ర త్తే మిలా 

సాల్లదే- - అన్తుమ్ - విపీ-మూమి- నూన్, 
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87. ఓ విగ్యానులారా! ేవుండు మోకొలుకు పాలాల్ (ధర్మముగా) 
చేసిన మంచిపదార్ట్రములను మోస. నిషేధించి కొనకుయ. మటీ మితము మీజీ 
పోకుండు. మిఠము మీఆి పోవునారిని దేవుండు నిశ్చ యముగ (ేమింసండు. 88, 
మతీయు "దేవుడు మాకొసంగిన ధర్మ (వాలాల్) పదార్థములను. భుజింవుండు. 
మతియు మీరు విశ్వసించియున్న "దేవునికి భయపశుండు. 

వ్యా॥ 87:88. ఈవాక్టము=లో ముసల్మానలు ఏలాగు ధర్మములై న ముచి 
పదార్థములను ఉపయోగింప వలెనో బోధింపంబడినది. నసానీలు ధరమయుతై 
న 'సదార్భయలను నిషిద్ధము (హరామ్) చేసికొని వె రాగ్యము (సహ్మోనియత్ ) 
వహీంచి యుండిరి. ఆఅగువలదు, చేవ(శు ధర్మము గాం బేనీన 'సడార్థములను మి 
తేముగా ననుభవింపవ లెను. ఇవెరాగ్గుము నహింపరామ. కాని యేదైన సథ్వ 
మునకుంగాను వదలిన అది _వెరాగ్గములోంజేరదు, యూదులు ఇవాలోక భోగ 
ములబో మునింగి ధర్మమును అధర్మ ముగు తెక్క_ “వేయక "దేవుని యందలి భా శని 
వీడిన వ్యారెరి. అట్లు ముసల్మాలు ఇ్రవాలోక భోగములలో వడి జేవ్రుని యం 
దని భయాభక్తులను వదలరాదు. ధర్మముగా గ్రారక్ర సౌఖ్యములను అనుభోవించు ను 
"దేవునికి భయపడు వు నుండవలెను. జయే మిత మైన మధ్య్ధవహార్లము, 

89, లా యుఆ-.ఇజాకుగుల్లానాు-బల్ og ఫీ. ఐినూనికుమ్ - వలాకిన్ - 
తతి 

యుఆఖిజుకుమ్ -బినా-అఖుత్ -తుముల్ - ఐమాన-ఫకఫ్- ఫారతువరూం- ఇత్ ఆము" 
జాట్ (0 

ఆషరత్ -మసాకీన మిన్ 'ఇొనతి-మాతుత్ బ్ర మరా సఅసాలికుమ్ కొ -కీస్వతువుమ్ 

బాత ప్రీ రు-రఖబతి్యాఇల్ లము యజిద్ -ఫసియామ-నలానతి - ఆయ్యామిన్- 
| 

జాలిక-కఫ్ ఫారతు-ఐ మా సికుమ-బజా-వాలస్తుమ్షా.వ 
టి! 

వా, జూ “ వమాసకువొ- 

కజాలికాయుబయ్యి:ల్లాహు-అయాతిప్- ఆల కుక్ తషికురూన్. 

89. మం ఉ"ధైేశము లీకుండం జేనీన (పమాణసులను గూర్చి చేను(డు 
మిమ్మ పట్టయ. కాని మొ నిశ్చయించి మనఃఫూర్వకముగం జేసిన ప్రమాణ 
ముల గూర్చి విమ్ముప్యును. కావున దానికి పరిహారయుగ మీ మో గా 
ములకు వెట్టునట్టే మధ్యమమైన యాహోరము జవిముంది బీదలకు పెట్టవ లెను; లేక 
పదింది వీదలకు వ, ను లియ్యవ లేను. 'లేకఒక బానిసను వదలి "పెట్టవలెను, 
(ఆజాద్ "జేయవలెనుమణియు ఎవంకీ శ స లేదో వారు మూండు వనములు ఉప 
వాస ముండవలెను. ఇని మిరువేయు కాసలకు పగిపోరము, మారు చేయు [కు 
మాణములను కాపొడుడు: మోరు కృతజ్ఞుల్నరె యుండుట కే యి'క్లే "దేవుండు 
తన యాజ్ఞ లను నూకుం 'దెలుపుచున్నాండు, 
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వ్యా! 89, కొందు ఉద్దేశము లేక్రండనే నివ్మ్పయోజనముగ చేవుని 

తోడు అని [ప్రమాణము (ఖసమ్) చేయుదురు. దానిని దేవుడు పట్టండు. అనగా 

దానివలన పాపము కలుగదు. దానికి సరిహోరము (కీఫ్ఫారా) లేదు. కాని బుద్ధి 

పూర్వకము గ నుద్దేశించి చేవునికోడు అని ప్రమాణము చేసినచో ఆప్రమాణము 

ను నెజవేర్చవలెను, వదెన కారణముచే నెఖివేర్చక పోయినచో దానికీ పరి 

వోరము (కఖ్భారా) చేయవలెను. పదినుంది బీదలకు అన్నము వెట్టవ లెను, నేక 

పదిమంది చేదలక వ(స్త్రములు దాననువేయవలెను, ఒక్కొక్క- బీదవానికి ఒక 

షరాయియును ఒక యంగీయును తేక ఒక లుంగీ మణియు ఒక దుప్పటి ఇయ్య 

వలెను, లేక ఒక బానిసను స్వేచ్చాపరునిగ (ఆజాద్) చేయవలెను, వై వివరిం 

పంబడిన పదిపారములు వేయలేని వాువరునగ మూండు దినములు ఉపవాసము 

(రోజూ) ఉండవలెను. వీలైనంత వజకు (ప్రమాణము. చేయకుండుట నుంచిని, 

(సమాణము చేసినవో దాని నెజువేర్పవ లెను "నెజవేర లీని స్టి'లో పరివనో+రము 

(కష్ఫారా) చేయవలెను. ఇట్టు (ప్రమాణములను కాపాడవలెను, "దేన్చండు తన 

అనుగిపాము వలన తన ధర్షములను భక్తులకు తెలువుచున్నా(శు. కావున భోరు 

లు దేవుని యెడ కృతజ్ఞులై యుండవలెను, 

90. యాఅయ్యువా ల జీన-ఆమ నూ-ఇన్న-మల్_ -ఖ్లి|యు_వల్ - మైసిసు-వల్ 

అన్ సాబు-వగ్ అజ్ఞామూ-రిజ్ సుమ్-మిన్ -అమలిప్- మైతాని-ఫబజ్ త్ర నిబావ్యు-లఅల్ల 

కుమ్ -తమ్కురూన్ , 9], ఇ్రన్న మా-యురీదుష్, మై తౌను-ఆన్- యూంఖిలో - మైనకు 

ముల్ ఆ దావత-వల్ బగ్ జాత ఫీల్. -ఖమి-వల్ -మె సిరవయోనుద్దమ్._ అస్జీ 

ల్లాహీ'వఆనిస్-సలా తి.ఫహ ల్ "అన్తుమ్-ము న వకూన్ , 98, వఅతీశల్లావా _ నలలీ- 

ఉర్ -రసూల-వమొజరూ-ఫల్తన్ -తవల్ -లెతుమ్ -భఅరమూా-అన్న మా _ బలార 

సూలినల్ -బలాగులా-ములీన్, 99. లై'సఅలల్లజీన-అమనూ-వతమి-లుస్ - సాలి 

హోతినుమ్మల్-తఖా-వఅమనూ-నుమ్మల్ తఖా-వ-అహొననూ-వలావు -. యు 
జీ లీ య 

హిబ్బుల్. -మునొానినీన్. 

90. ఓ విశ్వానులార! సొరాయి జూదము విగవాములు ఫు కనమునకు 
గాస ఎత్తు బాణము లన్నియు అసవ్యా మైన నగతాను పనులు. కావున మీను 
ముక్తి పొందుట్నకె వానినుండి తొలగి యుండుండు 91, సరయు జూదముల 

మూలము న సీమధ్య విరోధమును (వరమును కలిగించుటకును మిమ్ము "దినుని 

భానీనమునుండియు నమూాపునుంజియుతొ లగెంచుటనును సితానుకోరుచుస్నూ (శు. 
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కావున మారివుడైనను మానుకొనుదురా! 92, "జేవ్చనికి బిజీ కులుకండు. మ 
ణి (పవక యాజ్ఞలను అనుసరింన్రండు. మలి భయపడుచుండుం డు. *దొప మరు 
వను దిరిగినచో స్పష్టముగా ధర్హు(ప్రచారము చేయుటయే మాపువ క్ర విధి 
యని తెలిపీఫొ నుండు, 9కి, విశ్వసించి సత్కా-ర్యములు చేసీనవారు ఇయ మాంద 
ను వాకు భయపడి నమి్మిిస త్కార్యములు చేసీమలకింతే భయపడి విశసీంచిమరల 
భ్రాయసడి వుణ్య కార్యములు వేనీనపుడు దీనికిముందు వారుభుజిం చిన దానివలన 
వారికిపాపము తేదు. మలి యు"దేవు(డు సత్కా-ర్యములుచేయువారిని _-వేమించును, 

వ్యా 90. సారాయి మొదలగు మత్తుప దార్థములు ఈ వాక్నమునందు 
సంపూన్తముగ నిపేధింపంబడినవి. మద్యపానము జూదము వ్మిగహా రాధన 
'రాబోన్రు మంచి చెబ్బరుల గూర్చి విగహముల నెదుటనుండు బాణ 
ములను (పయోగిం చుట వాల అసహ్యము లైన చతాను పనులు, దీనిని 
ముసల్మానులు నంప్రూర్లయు ౫ మానుకొనవతెను, మద్యపానము వలన బుద్ధ చెడి 

ధనముపోయి జగడములు సంభ వించును. దానివలన అనేక పాప కార్యములకు 
పాలగును. దైవభ కి చెశును, ఆటులే జూదములోను ధననష్టము తగవులు "జే 
వునిని మతిచిపోవుట మొదలైన పాపములు సంభవించును, జూడమాడువారు 

దానిలో నిమగ్ను లై "దేవుని ధ్యానము నమాజును వదలి పెట్టుదురు, మతి ఇతర 
కార్యములను గూడ వదలి సెట్టుదురు. కావున ఇప్పుడైనను మానుకొనుదురా ! 
అనగా వా(జత్ .వెగంబరువారి శిష్యులు వినిమేము మానుకొంటిమి అని పలుక 

సాగిరి. దాని ఫలితముగ మదినాపురము నంతటను ముసల్మానులు పాటూవేసీన 

సా రాయి కాలువలుగ (ప్రవహిం చను, అప్పటినుండి ముస లాగనలందణునువముద్య 
పానము మానుకొనిరి, 92. "దేవుండు నిధించు ధర్మములను వాజల్ రసూరు 
వారు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞలను ముసల్మానులు అనుసదింపవ లెను. అనునరింపనిచో 

వారిబే న్యమగును, కాని పృవక్త్యపని “దేవుని ధర్శములను మానవులకు అంద 

జేయుటయే. మానవుల అవిధేయతేకు [పవక్త జవాబు దారి కాండు, 98. సారా 

యి ని"పే.ధింపంబిడక ముందు దానిని (త్రాగిన ముసల్భానులకు పాషమన్న చా 
అని ముసల్మానులు (ప్రశ్నించిరి. దానికి నిందు జవాబియ్యం బడినది, నిళ్లేధము 
నకు ఫూర్వము మత్తు పదార్థములు చలించిన వారికి నెట్టి పొపముటబేదు, వారు 

ఇంకమిదను భి మా ర్షములొ స్థిరముగా నుండి దానియందు సంపూగ్ల్గులె డే 

వుని (ప్రీతికి పొత్రులు కావలెను. సత్కార్యములు చేయు వారిని దేవ్చండయ 

(పేమించును, కావున ముసల్మానులు సదా సత్కా-ర్యములు చేయుచుండవలెను, 
రీ! 

లక, 'యాఅయ్యు-హా ల్ల జఉన-ఆమనూ-౪యబ్ లువన్నకుమ లావ "బి మై 

48 
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టీ ఆటీ లీ ద్ఞలా 

ఇమ్-మినన్ నె ది-గనాలుహూ-విదీ-కుమ్ "వ- రిమావఖకము-లియల్- లమల్లా 

హు" మున్ -య ఖా? ఫుహూ' "బిల్ _7వీ-ఫమనిఆ' త దా- బఆ"దజాలిక-ఫల వూ అ 

ల! నాలాల 

జాబున్-లలీమ్. 95. యా-అయ్య -హల్లజన-ఆమనూ- లాలేఖొతు-లుస్- సెదె న 
pa. 

అన్తుమ్- జూూరుమున్. ఒమన్ -రేలభూా-మిన్కద్ -ముతే-అమ్మిడన్-ఫజజా-ఉమ్- 

మిస్ణాయాఖతల-మినన్నఆమి-యవొవము: విహీ-జవా-అర్ లిమ్- మిన్ -కుమ్ _ 

హాద్యమ-చాలిగల్ ఈ కల్బతి-కా. కఫ్ ఫారతున్ తలము-మసెశీన- శా అధ్ధు- హో సా 
జనాల వలీ జాల 

లిక-సియామల్ - -లియజూ ఖ నచాల-అ అమిహీ- “అఫల్తాహు అమా్మా-నల ఫస ఫ-వమన్- 

రైఫయన్-లఖి ముల్లాము మిన్ వు-వల్లావా - -అజీజన్ -జున్- తిఖామ్. 06,ఉహిల్ల 
0 ది mr ఇటీ లాటీ 

లకుచ్- చైదుల్ " బషంర.వలే ఆము హూ-మతాలల్- లకును” వ లిన్ -నయ్య్యా ర లి- 

నవషేద్రిమ రైక కుక" సెదుల్ బరి" మాదుముమ్-పబరుమన్ వ త్త-ఖుల్ల:-హాల్ల 

జీ- ఇ లైహి-తుకౌ -వరూన్ 

94, ఓ విశ్వాసులార : |! చూడకయే ఎవండు దేవునికి ఛభయపజునోయని 

"తెలిసికొనుటకు మోచేతులకును మిబల్లైములకును అందునట్ట వేంటనుగూర్చీ 

నిశ్చయము గా "దేవుండు మిమ్ము పరీశ్షించును. దీని విదప 'ఏవంయ అతిక్రమిం 

చునో వానికి దు;ఃఖుకర మైన చాధయున్నది, 95. ఓ విశ్వానులార ! మోరు 

బ్ర హోములో నుండునంతవణుకు వే_టజంతువులను చంపకుండు, మెకువనండు మా 

లో కావ తనని చేట జంతు వును చంవునో దానికి బదలుగ వాండతుచంవీన దాని 

వంటిది పశువులలో నొసంగుట విధియున్నది. ఆ జంతువును మోలో నిడ్దణు 

స్యాయవం తులు నియమింపవ ఆను. బదులుగ నయ్యం బద జంతువు ఖుర్చానీకీం 

గాను కాబా యొడ్డకు శేరవలను. లేక కొ”ందఅు సేవలకు అన్నము పెట్టుట యు 

పరిహారము గా నున్న ది. లేక దానికి నరిగ నుపవాసములుండవలెను. తొను గా 

వించిన [కీయకుంలగాను నక్ష నన ఛవించుటకు (ఇది నియమింవ(బడ యె.) కడచి 

పోయినదానిని దేవుడు క్షమించెను. మరల నెవడు తిరిగి యట్లు చేయునో 

వానికి శిక్ష విధించును. మణీ దేవుడు సర్వశ కుండున్తు శిక్రి ౦ చువా(డును, 
95. సముద్రములో 'వేటాడుట మోకు ధర్మము (పహాలాలు) గా. "వేయంబడినది. 

మోకునుు ప్రయాణికుల లాభామునకుంగాను దానిని భుజించుట ధర్మ మెనది. 

మారు ల్ల హోములో ను౦డునంతవణకు భూమిక వేంటాడుట మోకు నివేధింపం 

బడినది. మజీయు మోరందణును, ఎవని యొద్దకు రప్పీంప(బడుదురో యట్టి "దేవు 

నికి భయపడు 
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వ్యా! 94. కొన్ని స్టీతులలో నిషిద్ధములై న విషయములు ఈ వాక్యము 

లలో చెప్పయడుచున్న వి, ఇహాము అనంగా కాచాయ్యాత (హాజ్) కొణకు 

సంకల్పించుట (నిన్యాగ్ ) చేయుట. కాబాయాశత్ర పూర్తి చేయునంతవటికు 
భూమిళోని చేయట జంతు స్ఫాలను వేంటాడగూడదు. కందు జింక, దుప్పి, పక్షు 

లు మొదలగునవిచేరినవి. య్యా తికుణ। వేటాడకాకడదు అని "దేవుని సెలవ య్యె 

ను, ఆవును జంతున్నలు చాల సులభముగా చేతికిని బిచుమలకును చిక్కునంత 

స్థితిలో ముండినను యునల్మానుభ కలు చేనునిని చూడకకోయినను ఆతనికి భయ 

పడి పేయా+డకుండి రి, ఈపరీకుకంగానే ఈయాజ విధింపంబడెను. ఎనవండు ఆజ 

నుమోలీ వేటాడునో వానికి దుఖ్లికరనెన బోధయున్నది. 05, ఒకవేలి ఎపీ 

“కైనను చవేంటాడుట నిషిద్ధమని తెలిసియు కావలెనని వేటాడి జంతునును 

చంవీనచో దానికి పరిహారము-గా దాని వల అయుంతయగునో యిద్దజు న్యా 

యస్థుబు "పెద్దమన ష్యలు తీర్మానము చేనవలెను. అవెలకు వచ్చు ఒంక 

శేక ఆవు లేక మేక కాబామవీదు పహాద్దులలో ఖుర్బానీ వేయవలెను, డాని 

మాంసమంతయు బీదలగు దానమువేయవలెను,  వేటాడినవాయ దాని 
మాసము తినరాదు. లేక ఆ నెలకు వచ్చు ధాన్యము బిదలకు దానము చేయ 

వళలిను. లేక ఎండలు వీవలకు ఆధాన్యము పంచివెట్టవల సియుండునో అన్ని దిన 

ములు ఉపవాసముండివలెన. ఇదంతయు వా(డు కావించిన నేరయునకు పరి 

హారము. యా్మతికులు "వేటాడకూడదు అను ధర్మము ఫూర్వమునుండి యు 

నుండెను, అయినను ఖురానులో నిషిదము రాక ముఖువుకావించినవారిని చే 

వుండు తమించివేసను, ఇంకమింద తటి అక9మములు చేయరాదు. తిరిగి చేసీ 

నచో “జీవుండు శిక్షి చును. ఆతయ సర్వశక్తుండు.. ఆశని శిక్షేనుండి ఎవరును 
తప్పించుకొనంజాలరు, 95. ఆడవి జంతువులను ౦యయా(తీకులు చేంటాడకూడదు, 

నీళ్ళిలోని చేపలను వేయటాడవచ్చును. తినవచ్చును, సముద్రములోను, చెటు 

వులలోనున్న వేంపలను యాతి)కులు పట్టవచ్చును. తినవచ్చును. అటులే ఇతర 

పయాోకులుకాడ తీనవచ్చును. అందు ఏలాటి నివిద్దములేదు. "దేవుండు విధిం 

చిన ధగ్బములను అనుసరించుటలో "జీవునికి భయపడవలెను, తుదకు తీర్పు 

$అకు అతనియొద్రశే మరలవలసియున్నది అని తెలిసికొనవలెను, 
వ! అలి 1 ఆనా అటి 

97. జ-అలలబాహుల్ "-కఅ-బతల్ - బై తల్ "హరామ్ ఖ్రయా-మల్ - లి 
న! అ.) ఆటో అతి రా 

న్నాసి-వష్వపా-రల్ -హారామ-వల్ -వాద్య-వల్ -ఖలాఖ ద-జాలిక - లితఅ- ల 
లారా . 

మూ-అఆన్నల్థావా-_ర అ-లమయు-మా వీస్-నమావాతి-వమా ఫీల్ -అర్ జి-వ అన్నల్లా 
అటి దా బటి 

హా-బికు ల్లి-మైఇన్ "అఎమ్ . 98. ఇ౨ లమూ-అన్నల్లాహ-షదీదుల్ -ఇఖాట్వి- వ- 
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ఠి మదాలి ఆట్ . | 

అన్న లావా-గహారుర్ _రహీల్, 99. మూ-ఆలర్-రనూలి-ఇల్ - లల్-బ లాగు. 

వల్గావహు-యల్త్-లము మాతుస్దూన-వామా త క్తూమూన్ ఎ 

97. "దేవుండు గారవమందిన కాబాగ్భహామును ప్రజలకు నివాస కార 

ణముగాను, గారవము లెన నెలలను, ఖుర్చా నీ జంతువులను, మెడలలోపట్టాలు 

చేసి కాచానుసీదునకు గొనిపోవు జంతువ్రలను (ప్రజలకు సౌకర్య ములవి గాను) 

చెను, ఆకాశములోను భూమిలోనున్న ది 'దేవునికీ: ెలియును అని మీరు 
తెలిసికొనుటకుగాకు మణి టేవుండు సర్వజ్ఞండని మరు ెలినికొనుటకుంగాను 
ఇది వివరింపయబడియొను. 98. నిశ్చయముగా 'బేవుని శిక్ష చాలక ఠిన మైనదని యు 

'జేవుండు క్షమించువాంయను. దయాళువును అనియు మిరు అెలిసికొనుంయు 99, 
ప్రవ కృకు పచారముచేయటతప్ప వేటు బాధ్యత లేదు. మణీ మోరు వెల్లడి గాం 

కేయునదియును దాంచి చేయునదియును సర్వమును బేవునికిం చెలియును, 

వ్యా! 97. లోకములో మొట్ట మొదట "దేవుని (పార్ధనకొ అటు గట్టంబడిన 

గృహము “కాబా మసీదు. అందు చాల మహిమ గలదు. దానివలన నే ముక్కా 

వురము ఎడారిలో. ఏర్పడి, అందు (ప్రజలు నివనీం చుటగు కారణమయె్యను. గావ 

లనీనఅన్ని ఫలములు ధాన్యములు కొఅతలేకండ లభించును. లశలకొలంది 
యాతికులు ప్రతి సంవత్సరము వత్తురు, ముసలానులు అచ్చట తమ రాజ 
కీయ సాంఘీక, మతవిషయములంగూరగ్చి చర్చింతురు. అందు శౌంతిలభించును. 
శాబొ మసీదు నురథ్నీతముగా నుండునంతేవటికు లోకఘుండును. అది తేనభ్రుణజు 
లోకయఘ లో పళ యము (ఖియామల్) కలుగును, ముహరిము మొదలగుగొోరన 

మాసములో (ప్రజలు యుద్ధములు లేక శాంతేములో నుండుదురు. ఖు ర్చానీజం 
తువులను గొనిపోవువారికకూడ శౌంతములభించు:™. దొంగలు  మొదంగు 

దుష్టులు కాడ వారిని తొందజ పెట్టరు. శాంతికన్న వేటు సౌగర్యము 

ప్రజలకు ఎద్ది గలదు, ఎడారి (ప చేశమలలళో నట్టి మహిమగల కాబా 

గృహము దానికి సంబంధించిన విషయములు వర్పశునని "దేవునికీ ఫూర్వము 
నుండియే తెలియును. అయినను ఈవిషయములు చేశ్చనికిం దెలియునని మీరు 
కూడ తెలిసికొనవలెను. దేవుడు సర్వజ్ఞుడు, అన్ని విషయములు 'సంభ వింపక 
పూర్వమే ఆతనికిం చెలియును, 98, "దేవుండు నియమించిన వైధగ్శములకు వ్యతి 
చెేకయగ పోవువారికి కఠినమైన శిక్ష యున్నది, ఒకవేళ పొరపాటుతో నేరము 
చేసీ దానికి క్షమాపణ కోరుకొన్న చే దేవుండు క్షమించి కరుణించును అని 
శతెలిసీకొను(డు అని హెచ్చరింపయబడియెను. 99. దేవుని ప్రవక్షయగు హజల్ 
వారు చేవుని ధర్మములను (పజల కందంబేసీరి, వారి బాధ్యతే (పచారముచే యట 
మా[ఠతమే. వారు తేమ యుదష్ట్రీమయు గెట వేర్చిరి. ఇయ (ప్రజలు ఆ ధర్మములను 
అనుసరించి మోతము పొందవలసినది, చేవునికీ సర్వము డెలియును. బహిరంగ 
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ముగ చేయు కర్గలను మటుయగుగాం జేయు వనులను ఆతడు మూచుచునే 

యున్నాండు, వాని వానికి దగిన ఫలిత మొసంగును. 

100. ఘల్ “లాయస్ తవిల్. _ఖబీసు-వత్ -తయ్సిబు-వలొ-అల-జబక-క స 

తుల్ -ఖవీసి-ఫ LE ఖులాహా-యా-ఉలిల్ అల్ఫాలి-లఅ లకుమ్-తుఫ్లి హూన్, 

100. ఒకవేళ అఎవిశ్రముయొక్క_ హెచ్చుదనము నీస బాగుగం దోచి 
నను అపవ్శిత్రములు పపిత)ములు నరినమానులు కావు. కావున ఓబుద్ధిమంతులా 

ర! మారు "మోక్షముపొందుట కె డేవునికిభయపడుడు. అని ఓపప్రవక్ష్మ! పలుకుము, 

వ్యా॥100 మద్షపానము జూదము మొదలగు అధర్మ కారస్టములను ని 

వేధించుచు ఇంక అపవ్మితములైనవి శెలుపు చున్నా౭యడు. అవి యెంత నెక్కువ గా 

నుండినను పవిత్ర వస్తువులతో సరినమానములు కొను. అధర్మమూగా సంపొడిం 

చిన సొత్తు ఎంత యుండినను ధర్మముగా సంపాదించిన కొంత సాత్నుశో అది 

సమానము కాదు. చూచువారికి అపవిత్రమైన వస్తువుల అధిక సయ్యి బాగు గ 

తోచును. కాని ఆఏ పవిత్రమైన దానితో సమానము కాదు కడవెడు గాడిచె 

పొలుకంయె గంకుడు ఆవుపాలు మేలుగదా! ఒక గంకొడు పేండకంకు ఒకఅత్త 

రుబొట్టు మేలుగదా! కావున భక్తులు ధర్భమైనది కొద్దిగా నున్నను దానితో 

తప్పి "చెందన లేను, బుద్ధిమంతులు, అధర్మను సొత్తు జోలికి పోక ధర్మ సంపాదన 

యే వేయుదురు, ఆందు దేవుని శితుకు భోయపడవశెను. దేవునికి భయపడి ధ 

రమైన పవిత్రము లైన వానిని సంపాదించిన వారికి మోతను చేకూరును 

101. యా-అయ్యుహ ల్లజీ న-ఆమనూ-లాతేస్ అలూ-అన్ -ఆప్యాఅ- ఇన 
య అటో en ళు రా 

శుద్బ-లకమ్ -త సూ-కుమ్-వ-ఖఇన్ -తస్ అలూ-అన్ నో-పీ-నం-యునన్ - జలుల్ - 

ఖుర్ ఆను-తుద్ద-లకుమ్ -అఫల్లాహు-అన్హా-వల్లాహు-గప్లూరున్-హా లీవ్, 102, 
స al చ = ఠి అలానే... అలీ! 

ఖ్ "సఅ లహా-గాముమ్-మిన్ ఖబ్ -లికమ్ "నుమ్న-అస్పసూ-బిహో -కాఫిరీన్, 

101 ఓ విశ్వాసులార! మికుం చెలుసం బడినచో మీకు బాధా కరమగు 

న ట్ విషయములను గూర్చి షు (పశ్నింసకుండు. ఖురాను సంపలుడు కాలము 

నందు ఆ విషయములను గూర్చి మారు (పశ్నించినచో అని మోకు "దెలుప. 

బడును, వానిగూర్చి "దేనుడు త్షమించెను, మణీయు దేవుండు ఈమించువాయ 

ను షమగలవాండును. 102, అట్టి విషయమును గూర్చి మా పూరిషక్షలున (న 

శ్నించిరి. ఆవ్దప వారు వానిని తిరస్కరించిన వారైరి, 

వ్యా! 101. కొండలు పా (జల్ మె గంబరుల వారితో నాతేండడి ఎవయన? 

నేను స్వర్షమానక్రు పోదునా నరకమునకు పోదునా అను పనికిమాలిన (షశ్నలు 
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"వేసిరి, ఆ.దుకు అట్టిపశికిమాలిన విషయములు అడుగం గూడదు. దానికి జవావి 

య్య(బడినచో అడిగిన వానిలోపము బయలుపడి వాని మనస్సునకు కష్టముగలు 
గును. దానివలన పడుగు వాటిల్హును, అధిక (ప్రసంగము లాడకూడను, అయిన 

ను మతే ధర్మముల విషయములో సంచేసా మున్నచో అడిగి తన సంచేవాము 
తీచ్బుకొన వచ్చును. అది అధిక [ప్రసంగ మనంబడదు. ఖరానె పకీస్స "జేవుని 
'యొషను=డీ వచ్చు కాలమునందు (పస్నించుట వలన దెవుడు ఖురాను మూల 

మున ప్రజలపవ 'జెలువును. కాన్రశ అధిక సనం గయులు మాశనుకొొన నను. 

బ్రంతేవలుకు ప్రశ్నించిన విషయమ లను క్రమించెను, బ్రిశమోద జా(గత్తగనుండ 
వలెను. 102, ముసల్మానులకు ఫ్లూర్వము గడచిన నుతస్థులు తమతమ (ప్రవక్తల 
తో అటులే అధిక పృసంగములాడి తుదకు కఠిన ధర్భుములు రాగా వాని నను 
సరింపకి తిరస్కరించిన వారేరి, అట్టు మీరు ఓ ముసల్మానులార! కాకూడను. 
అని పాచ్చరిక, 

అలాల 

wl) 

103. మా-జఅలల్లాసు-మిమ్ొ_బహీ రతిన్ -వలా-సాబ్హిబ తిన్ - వలావనీల 

తిన్-వలాహోమిన్ -వలాకిన్న? -లజీన-కఫరూ యస్ తరూన-ఆలల్లాహిల్ - కనిప 
జాలి సం. లాట అనాలో జాలీ శి చ్ ఇ 

కలఅక్ - ససవుమ్-లాయ౪-ఖిలూన్ . 104వ ఇజా-ఖీ ల-లవాురు_త ఆతా" బ్రిలా-మా 

అన్-జలల్లాహు-వ ఇలర్ -5 సూలి-ఖాలూ హాస్సునా'మావజ ద్నా-అలెపా- అబా 

అనా_అఆవ-తొ-కాన ఆబాజవమాువ్ - లాయఆ.లమూన- మెఅన్- వలా- యమహా - 
. తదూన్, 

103, దేవుడు బహీరానుగాని లేక సాయిబానుగాని లేక వసీలాను 
గాని లేక పోమినుగాని నియమించి యుండ లేదు, కాని ఆవిశ్వౌనులు "దేవుని 
ఎన అబిద్ధములు కల్పించుచున్నారు. మలి వారిలో పెక్కు_మందికి బుద్ధిలేదు, 
104, మణీయు 'బేవుండు పంకిన దాని _వెన్సనకును (ప్రవక్త _వెవునకును రండు 
అని వారితో చెప్పయబడంగా మాతాత ముతాతలు పోవ్రుచుండిన మార్గమే 
మాకు చాలును ఆని నారు పలుకుదురు. ఏమి వారి తాత ముతొతలకు ఏమి 
యె తెలియోకున్న ను వాదికి సస్నార్షము తెలియకున్న నువారువారిన నునరింతు'రా! 

వ్యా॥ 108. అవిశ్వాసులు తేమ యిష్టాను సారముగ కొన్ని యాచార 
ములు కల్పించు కొనిరి, వారికి తరువాత వచ్చినవారు ఆ దురాచారములను 
అనుసరింప సాగిరి. అందు బహీరా మొదలగు జంతువులు చేరినది. వానిని 
"దేవుండు నియమింప లేదు. వానిని అవిశ్వానులు కల్పించకొనిరి అని అడి రద్న 
శోయాంయబడినది, ఒక యుంకెశేక జంతువు యొక్క పూలు విగహముల కొలుకు 

వదలి పెట్టుడు వాని పాలు ప్రజలకు నిషిద్ధమని అనుచుండిరి దీనిని బహీరా అను 
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దురు. విగహాముల చేకుతో వదలి పెట్టి దానిని నెక్కక వదలి “పెట్టుచుండిన 

జంతువును సాఇఖభా అనుదురు వ్మభెన "జం “వరుసగ ఇజఇంటిదూడలజీ కని 

ఫోతుదూడలను కననిచో దానిని ని విగ్రహము కొలుకు వదలి పుట్టు చుండిరి. 

వీరే వసీలా. ఒంకుపోతు ఇంటియొంటులవనె నెక్కి. కొన్నిదూడలనుకని 

నబ్లు న దాసిని విగ హాముల వేరుతో వదలు చుండిరి. చానిక వోమి 

అనుదురు. ఇవన్నియు పాపశకార్యములు, బుద్ద లేని చేష్టలు, కానర్లు తమంతట 

తావు నియామించుకొన్న దురాచారములు. “జీవుల 1. మింప లేదు. కొవ్రున 

వాని వదలి చెట్టవలెను. వహాలాల్ వారామ్ ేవుంయు విధించవ తెను, కాని 

మానవులు తెము యిసహ్టైనుసారముగ సియమిం వుఖకొనరాదు. 104. చవుడు వి 

ధించిన ధర్మములను (పవక మాలను అనుసరింపవ లెను అని బోధింపంబడి 

నచో సాధారణముగ మూథుల మెముమాత్వ డుబును తొతముత్తాతలును ఆన 

దించిన యూచారములను అనుసరింముము, వానికి న్య లేకయు “సడ సుకొనము 

అని పలుకుదురు. వారితాతే ముతాతలక్రు మలేజ్ఞానమును సనర్హ్యామును బొల్రిగ 

తెలియక దురాచారములు టొచరిు నుచుండినను ఆదోవ సే ఏరు పోనుదు'రా! (అ 

టు పోగా డదు. (పవక ౧ మూలమున చేవుండొ సంగన ధర్భ్యమా గ్రమునందు 

పోవలెను. కావున ముసల్మానులు తను (కుతి కారస్టములోను బ్రస్లామ్ మత ధ 

ర్మములను అనుసరింపవ లెను, తొత ముజ్తాతలు పోయిన అధర్మ మారను నందు 

వోంగూడదు. అందువున ఉభయళోకముులోను సస్ట్రము గలుగును, 

105, యాఅ య్యువాల్ల లబీన-ఆమనూ అక వ్ -అన్ "ఫునకుమ్ -లాయోము 

[రుకమ్-మన్ -జల్ల ఇజవా-త్నదైతుమ్ -ఇలల్లాహా మర్ జి-ఉకువమ్ హమీ అన్” నయు 
అటి టైగా 

నప్న్బీ-జ ర్రుషమ- బిమాకున్తుమ్-తఅమలూన్. 

105. ఓవిశ్వానులార! మారు మూయాత్మలను కాపొడుకొనుండు, సుకు 

సర్మార్ణమందున్న పుడు దు ర్థాక్షములో పడినవాండు మూశేలాటి కీడును చేయంజా 
లండు. మిరందలును చేవునియొద్దశే మరల వలనీ యున్నది అచ్చట "బేవుయ 
మీరు చేయుచున్న కర్ణులు మోకు గెలుపును. 

వ్యా 105. అవిశౌషనులు ఇస్తామ్ మతబోధ వినియు తమ తొత ము 
తాతల దురాచారముును వదలక దు ర్యాములోనే పడిన చో ముసళ్మానులు 

దానిగూర్చి చింత పడకూడదు. తేమ ముత ప)చారోద్యమయు "నజువేర్చువు 
విశ్వాస మార్జమున పోవుచు బేవుని యందు భయభక్తులు గలిగి యుండవలె 
ను, అపుడు దుర్మాన్టులైన వాగివలన ముసలానులకు ఏలాటినస్ట్యము గలు గదు, 

తాము సత్కార్యములు ననీన చాలును ఇతరులకు నన్మార్షము 'పూంపనక్క ధి 
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లేదు అని ముసల్మానులు తలంపరాదు. మత పిచారము వారి భో _క్టిమార్గ 
మునకు చేరినది, అధర్ముములని మే.ధించుచు ధర్మములకుంగాను ఆజ్ఞాపించు వు మత 
ప్రచారము సలుపుచుండవ లెను. అందజు మానవులును తుదకు తీర్చు నకుంగాను 
"బేవుని నన్ని ధానము చేర వలనీ యున్నది, అవుడు ఎవరు సన్మార్షమందుండిరో 
ఎవరు దుర్శ్భార్షములో పడిరో విశదమణగును. ఎవి కర్గలకుం దగిన ఫలితము 
వారు పొందుదురు, 

106. యాఅయ్యు- హాల్లజీన-ఆమనూ-షహాదతు- జై నికమ్ఇజా_వాజుర 
ఆహాదకముల్ మాతు-హీ నల్ -వ సియ్య తీన్ గానౌని-జవా అద్ లిమ్-మిన్ -కుమ్.- 

2”.అఖ రాని మిన్ 7 రికుమ్-ఇన్ -అన్తుమ్-జరబుమ్ -ఫిల్ -అర్ బజి-ఫఅసాబత్ -కుమ్ 
నీ! 

టై అబాట్ ౦ అనాటి 

ముసీబతుల్ "మాతి-త హొబి సూన-వు మా -మింంబ-అ-దిన్-సలాతి-ఫ- యుఖ్- 
బాబీ టి 

సీమాని-బిలాపి-9నిర్ -తబ్తుమ్-లా-నపషరీ-బిప్రి-- సమనన్-వతలౌకాన-జా-ఖుర్భా' 

వలా న క్షుము ష హోదతల్తాపిా"ఇ న్నా ఇజల్-లమిన్-అసీ-మాన్. 107 .ఫల్పన్-ఉ సీ 

ర-అలా-అన్న-వూు నుస్ -తపాఖ్ ఖా-ఇన్నన్ -ఫఆఖరాసి-యఖూ మాని- మఖామ 

హుమౌా-మినల్ల "జీనస్ తవాభ్ఖ-అలైహిముల్ "-కౌలయాని- ఫయుఖ్ఞానివూని- 

బిల్లాహా-లష హాదతునా-ఆపహా ఖాఖు-మిన్-"షసపహోదతిపిమా-న -మత-తదైనా-ఇనా IE 

ఇజర్-లమినజ్ -జాభీరూన్్, 108 జాలిక అద్నా-అన్- యామా-వివ-.షహోవతి 

అలా-వజ్ -హిహో-ళు "-యఖాఫూఅన్ -తుర ద్ద-ఐమా నుమ్- -బెలద"ఐి- మానిహీాఫ్? 

వత్త 'ఖుల్లాహా-వ స్-మఊ-వల్లావు-లాయవొదిల్ “ఫామల్ “ఫానీఖన్ . 
105. ఓ విళ్వానులార! మిలో గెవ్వరిికిన చావు వచ్చినచో నురణ 

ఫాసననము చేయునవుడు మావారలగు సిద్దలు న్యాయిస్థులు సాక్షులుగ నుండవలె 
ను, లేక మీరు [పపయాణములో నుండి మికు మరణాపద గలిగినచో ఇతరు 
లిద్దణు సాతులుండవ లెను, ఆయిద్దటీని నమాజునకు వీదప మరు నిలువ బెట్ట 
వలెను, మోకు సం చేవాము గలిగినచవో వారిద్ధజణు ఎవనింంగాను సాత్య్యమిత్తుమో 
వాండు మాబంధువెనను మేము (ప్రమాణము చేసి సొత్తు ఫుచ్చుకొనము, మటి 
మేమ "దేవుని సాత్ష్య్యము దాంచము.అటులెనచో మేము నిశ్చయముగా పా 
వులగుదుము అని జీవుని చరుతో (ప్రమాణము వేయవలెను. 107. ఆవిదస ఆ 
యిద్దజు సాశ్షులు సత్యము దాచి వొపమువేసీరి యను విషయము ెలిన్సీన 
చో హక్కు. పోయిన వారిలో మరణించిన వానికి అండణీకంెటు వాల దగ్గ మైన 



"కాండము 7] నూరయేమాళ్తదా 885 

వారిద్దలు సాతులు ఆయిడ్డ౭క్ స్థానమున నిలచి వారిన్దరికంకు వూ సాత్ష్యుము 
సత్యమైనది మంశీ మేము అతి[కమిం చ లేదు, అటుతనచో మేము అనాన్ట్రయస్థుల 
మగుదునుని "దేవుని వేరుతో (ప్రమాణము సేయవశెను. 108. దీనివలన వారు 
సరియైన సాత్యమిత్తైగననియు బంథునుల సాత్మ్యుము విదప తమ సాత్యుము రద్దు 

వేయంబడునని భయపడుదురని ఆశయము గలదు, నుఆి "దేవునికి భయప డు-చు 
_ నుండుండు, (ఆతని యాజ్ఞ్యను) వినుడు. మజియు దేవుండు అవి'భేయ శ్రైనట్టి 

వారి! మార్గము మూకు (దు. 

_ వ్యా 106:107. అందరికి చావు తప్పక వన్బునది. దేవుని సన్ని ధానము 
పొందక ముందే ముసల్నొానులు చేమ ఆప్షైన గూర్చి మరణ ₹ెసనము(వనీయ్యా 

తు) చేయవలను. దానికి ఇస్ద్టతు సెమ్మ్బ్మికిగల ముసల్మానులను సాయులుగ నుంచ 

వలెను, వారిద్దణు సత్యమున సాత్యు మయ్యువ లెను. (పవహాణములో నుండున 
పుడు ముసల్నానులు సాషటులు దొరకనిచో ఇతర మతేస్థలను ఇద్దణిను సాథ్లు 

లుగ నుండవలెను. వారిద్దణు గనిపోవు వాయ అప్పగించిన నాత్రను దెచ్చి 

వారసులకు ఒ బ్పగింపవలెను. అందు వలాటి నమ్మి (వోవాయు. చేయరాదు, 
వారసులకు సం చేపాము గలిగినచో ఆయిడ్డలణు "దేవుని రులో మేయుఅబద్ధము 
సలుకము. సాత్తు హాూరింపము అని (ప్రమాణము (పొర్గన విదప చేంరువతెను. వది 

వారనులకు ఆ సాతల (దోహాము రుజువు కాకున్నపుడు జరుగ వలసిన పతి. 

ఒకవేళ్, ఆయిద్దలు సాములు (దోపవామువేనీ సాత్తుు అపవారించి సత్యము జా 
చిరి అని వారసులకు రుజు వెనచో వొరసులు తేను మాట నిజము అని (ప్రమాణ 

ము వేయవలెను. అప్పుడు సామలు ఆపహారించిన సొత్తు వారసులకు వాపనుశోయ 
వలెను లేక దానిఇల కట్టి యియ్యనఅెను. 108. ఇట్టు (ప్రమాణ మూ:.కముగ 
తీసికొనుటలో సాత్యము దాంచరు అని ఆశయము గలదు, మఆణీయు సాశ్షుల 
అబద్ధము తెలిసిన వీదప వారసులు (ప్రమాణము చేసీనచో సామలు న్ యుం 
డిన ప్రమాణము రడ్డు చేయంబడును అని ధర్మమున్నచో సాత్షులు తమనా త్య 

మును (ప్రమాణమును రద్దు గేంకుయటయును అన సుతల సత్యమే సలుకుడుతు. పత 

విషయములో "దేవుని శిక్షకు భయపను వలెను. "దేవుని యాజలను విని శిరసా 
వహీంపవలను. అవిధేయత యే న్వఖఫఖోవము గల వారికి సన్మ|ోర్లయు లభింపదు. 

వారు దుర్మార్గము నందే పోవుదురు ౫ చా! ఈవాక్య నులు ఒక జరిగినవి షయము 

గూర్చి వచ్చినవి. అవిషమ మీస్టున్నరి, బుదైలు అను ఒక ముసలాల్బనయి. 
తమోము ఆఅనీఆను ఇ్టయు న సానీలతోల "జ్జ వా్య్టవారమున కుంగానుసిరియా 

(పామ్) చేశయునకం బోయెను. సిరియా "దేశము వేగిన కదప బుజైలు రోగ 
వీడితుయాయెొను, ఆశతండు తన యొద్దనున్న సొత్తుల పట్టిక వాస్ పామానుల 
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లో వును, ఈ విషయము తనలో నున్న నస్రానీలత్ చెప్పలేదు, రోగము 
'పాచ్చుకాంగా ఆ యిద్దలీత్ో నాసొత్తును నావారసులకు అందంజేయుండు అని 

మరణ శాసనము (వసియ్యల్ ) చేసీ మరణించెను. ఆయిద్దలు న(స్రానీలు ఆసా 

త్తును దెచ్చి వారసులకు నందంజేసిరి. కాని ఒక విల్నువెన వెండిపాతనుఇయ్య 
క దాంచి పెట్టుకొనిరి. వారసులు సొత్తుల పట్టికను చూచి ఆయిద్దణీతో మా 
బంధువుడు ఏదైన వస్తువు అమ్మినాండా అని (ప్రళ్నించిరి. వారు లేదు అన్ని 

పలికిరి, డాని పిదప వాజ్రత్ రసూలువారి యొద్దకు పోయి ఆ ఇద్దఆీవై 

దావా చేసిరి. వావసుల యొద్ద సాత్ష్యము లేనందున ఆయిద్దజు “ మేమునమ్మిక 

దోహాము చేయలేదు. ఏవన్తువును దాంచలేదు 'అని దేవుని పేరుతో పొమాణ 
ము చేసి నందు నసానీల పక్షమున తీర్పు చేయబడెను, కొంతకాలమునకు 
తరువాత ఆ వెండిపా[త మళ్కాపురములో ఒకకమసాలి యొద్దనుం జెను,ఆళ్మ 

ద్దజణు నసా్సానీలు వానికి అమ్మి యున్నారని తెలిసెను, ఆయిన్షణి తో వారసులు 

అడుగగా మేము చచ్చిన వారినుండి వలకు లీసీకొంటిమి అని పలుక సాగిరి, 

అందుకు వారసులు తిరిగి హజల్ మైగంబరులవారి యొద్దకుపోయి యా విష 
యము డెలివిరి. ఆమిన్ధణు నస్రానీలు వెండిపా(తత వెలకు తీసినట్టు సాక్ష్యము 

లేనందున వారనులు ఆపాత మాబంధువుని చేను, ఇ్రద్ద అలు న స్రానీలు ముందు 

చేసీన (పమాణము అబద్ధము అని ప్రమాణము చేసీరి, నృస్రానీలు ఆపాతిను 

వేయి దిర్జ్యముల (వావలాలుకు అమ్మి యుండిరి. ఆవెల నస్రానీల్పు వాూనులకు 

ఇయ్యవలెను అని తీర్మానవూయెను ' 

169. యామ-యజ్ మ--ఉల్లాహుర్-రునుల-ఫయాఖూలు-మా బా_ ఉజిట్ 

తుమ్ -ఖాలూ-లాఇల్బ-లనా-బ్ర న్నక'ఆ న్వ-అల్లాముల్ -గుయూబా. 

109. వగినమునందు. బేవుండు (ప్రవకృలందతిని సమా వేశపణదునో (ఆ 
దినమునందు) సూేమి (ప్రత్యుత్తరము లభించినది అని దేవుండు పలుకును, 
(అపుడు) వారు (ప్రవక్తలు మాకం దెలియదు నీవే సర్వ రహస్యములు 
"నెటుంగువాండవు అని వారు సలుపదురు. 

వ్యా॥ 109. "దేవుండు తీర్పుదినము (ఖియావుతు ) నందు (పవ_క్షలను వారి 

జనులను సమా వేశపబచి ఓ [పవక్తలార ! మారు వేసీన మత (పజారమును 
గూర్చి మి జనులు వమి ప)త్యు త్తరమిచ్చిరి అని యడుగును. ఆ దినమునందు _ 
గలుగు భయము వే ఓ చేవా ! మాకుం చెలియదు, నీవే సర్వము 'బెలిసీనవాం 
డవు. మేము ఇహాలోకయు వదలి వచ్చిన విదప మా జనులు (ఉమ్మత్) ఏమి 
చేసిరో మాకుం డెలియదు. నీవె సర్వ రహస్యములు బెలిసీనవాండవు అని 
విన్నపించురు. కావున “దిన మునకుభ్రాయపడ్ జనులుధర్శ మ్మా టునుకదింపవ తను, 
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110. ఇన క-భాలల్లాను-యాా ఈసబ్బ- -నుర్యమన్ -క కర్ .నిలమతీ-అ_లైక- 
wen.) 

వఅలా- వాలిదతిక-బ్రచె జ్-అయ్యల్' తుక-వి. రూహిల్ -ఖదుసి-తుకల్లి మున్నాస- ఫీ o 

ల్ -ముహొదివకహ్ొలన్- వణ్లజ్-అల్లమ్-తుకల్ - కీ తొఒ_వ థ్ - -హెన్టుత వతి -కౌరాత- 

వల్. -ల్రస్త్రః వంట -తఖ్లుఘ- మినల్- త్రీ నిక మై హె-ఆరిల్|-౫ ఆద బి" ఇవ్స్ ఫతన్ 

ఫఖు"థీపో- -ఫతహాను- తెరల బి- ఇలేివతుల్- రిడల్ - -అక్షహా-వల్-అ బస" బి- 

ఇక్ నీ- వరన -౫ఖ రిజుల్ - మొత్రా-వి- బక్ నీ దబ్లజ్-క1 ఫతు-బనీ- బిసా) ఈల - 
a] 

అన్క.ఇ1 'బీత్హుమ్-ిల్ - బయ్యినొతి-ఫఖా లల్ల జనక రూ మిన్ -హుమ్ - ఇన్ . 
pe] అంజన 

పోదా. పుల్లా” సివౌరును' “ముట్, I వదక" న హూతు ఇలల్ - -వావొ-రియి్య్షని 

ఆన్. ఆమునూ-బీ-వ-వి-రనూ ఫాలూ. మన్నా -వమ్.- వాద _ ని. అన్న నా" 

ముస్టీమూన్ . 

110. అఫుచు మర్భము కుమారుండగు ఓయీాసా ! నేను నీకును, నీతల్లి 
కిని గావించిన నా ఘను గ్రహమును డీ ఫ్ కిందెచ్చుకొనుము, అన్రదుసం నళ్యాశ్న 

తో నీకు బలము సచ్చితిస. నీవు డ్ గ్యా్యాలలోను నుద్దవాం వె వె నపుడును (ప్రజ 

లతో మాటలాడుచుంటిఏ. మజియు అపుడు (గ్రంధమును, జ్ఞానమును, తెరా 
తును ) ఇస్టైలును న "నేర్చి తిని, మకీ యు సుపుగిగు నీను ముగ (లోపము: రూపము 

సెసె సొువుసే వేని యూదధినవుడు నాయి "స్టా అవి ఎగురుసకుల గుచుుడె జను, మ 

ఆయు నీను ను గుడ్డ ) సస్టరో గిని నాసెలవువే బొగుపలు ముచుంటివి. మజ 

యు నస్పుయ ఓిన్స స నుటవును మృతులను లేవీ నిలువంబెట్టు స ంటివి, నీవు 

ఇ(సాలియుల' య. సు స్పవ్ల చు వెన నమూ-ననలు తీసీకొనివచ్చిన పుడు వారిలో ఆవి 

శ్యాసులెనవారు ఇది స్పష్టమెనజాలవిద్య మాత్రమే అని పలికినపుడు వారి 
క్మట్రనుండ్ నిన్ను రశ్నించితిని. 111. మణియు నన్నా న్నాప్రవ కు విశ్వసీం 

పుండు అని వారల మనస్సు"లో నేను వేసినపుడు వారు మేము విశ్వనించితిమి. 

అని పలికిగి. మణి మీము విశోయు్టు తిమని నీవు సాక్షి గనుండుముఅని పలికీరి 

అని ీన్సండు పలుకును, వ్యా! 110, 111. ఈ అధ్యాయము (రుకూ) 

రాంబోవు అధాస్టియోయు నకు ఉపో స్టాతమువ లెనున న్నది. చేవుయ మి ఏను 

క్రీస్తుకు 7 గావించిన అంగ సాములన్ని యు "జెలి, ౧బోమవు అధ్యాయనులొ' 

తీర్చు దినమున ందు (116 న వాక్యము బని) (ప్న వేయును, ఏసు క్రీస్తు పవక 

తండి) లేక బీ మర్యమునకు. ఖుశ్టైను, అందువలన బీబీ మర్యమువై అపనింద 

యూదులు మో విరి, దానికి వీస్నుక్రీస్తు ఉయ్యాలలో నున్నపును అనగా కొన్నీ 
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నెలల బిడ్డగా నున్నపుడే మాటలా డెను, అందుచే ఆయన తల్టివెని అపనింద 

వదలిపోయును. పరిళు ద్ధాళ్ళే అనగా బిబవిలుదూత, ఆదూతే “నిసుశ్రీస్తుకు తో 

దు-గానుం డెను, వారిగ్షలీ సధ "దేవుండు గొప్ప సంబంభముంచెను. చానిమహిమ 

వలననే చేనుని చెం వుచే మట్టితో పథ్వులు చేనీ వానికి పాణముసో “నును, లె 

ద్నులకు సాధ్యము కాని పుట్టుగుడ్డిని కుష్టరో గులను చాగుపణ వెను, మృతులను 

గోరీలనుండి సజీన్రలుగ లేచెను, కౌరాతు ఇస్టీలు జ్ఞానము నేశ్చెను. ఇట్టి మ 

పోామసూచనలను (మోజే జ) యూదులు మొదలగు ఇ నాయిరాలియులు జాల 

ఏద్య ఆని పలికి ఏసును వధింపవలెనని కటచెనీరి, చెన్రుండు తస సరషశ_కిశ 

ఏసుక్రీస్తు నుదుష్టులనుండి రశ్చించి ఆకాశమువు క నెత్తుకొనెను, పావాకీలు 

(శిష్టలు) వ్రసును విశ్వసించు నట్లు "బీవుండు జ చెను. ఇవన్నియు "దేవుండువను 

క్రీన్తు (ప్రవక్తకు గావించిన యన్నుగహములు, 

112. ఇజ్-ఖాలల్ -హవారి య్యూన-యా.శసబ్న 'మర్యమ-సూల్- యన్ 

తతీడ. రబ్బుక-అన్ - యునజ్ జిల-అలై. నొ-నాఇదలేమ్ -మినస్ "నమా ఖి- ఖాలల్- 
ఇబ 

తఖుల్లాహా' ఇన్ -కున్తుమ్ -మూమినీన్ , 118. భాలూనురీదు-అన్-నాకుల.- బిన్ 

హో వలత్- -మళన్న- భులూబునా-వసల_లమ-అన్-ఖద్ "నదఖీ తనా-వ - సోకూన- 

అలై హో- -మినషి_షాహిాదీన్, 114. ఖాల- ఈసబ్ను-మర్య- ముల్లా గ నమ్మి - రబ్బు 
చూ కూటి 

నా-అన్ బిల్-ఆలనా మాల్తిదతేమ్-మినస్ "“నమాఇ-తకూను-లనా- ఈదల్ -లిఅవ్వ 
రాలి య ఎట 

లినా-వ-ఆఖిరినా-వఆయలేమ్ - మిన్ క-వర్ జుఖ్ నా- వఆ న్న మై గుర్ - రాజిఖీన్- 
నన్. వూ చాటి మై 

115, భాలల్లాహు-బ్రన్నీ మనణ్_జై' హో అ రైకువ్-ఫమన్ -యక్ ఫుర్-బఆ - దు- 

మిన్ వమ్-ఫ9న్నీ -ఉఅజ్ - జెబుహూ- అజాబల్ -లా-ఉఅజీ-బిబు స్మ అహాదమ్' 

మినల్-ఆలమోన్. 

112, హవారీలు *ప్పీ నుర్యముకుమారుండగు ఈసా! నీ (ప్రభువు ఆకా 

సమునుండి ఆహారములో నుండిన ఒక తట్ట మా దింపంగలండా ఆని సలు 

కంగా మోరు విళ్వానుల రెన-వో "దెవు* కి భంయవడుండు అని ఈసా పలిెశను 

118. (అపుడు) వారు మేఖు దానినుండితిని మామనస్సులు శాంతిపడుటకును, 

సీవు మాలో సత్యము పలికితివి అని తెలిసీకొనుటకును, దానిగూర్చి మేము 
సాత్తులుగ నుండుటకును కోరు చున్నా రము అనిపలికీరి. 1114, (అపుడు) మర్యమ్ 
కుమారుడగు ఈసా “ఓ దేవా! మా(పభువా! ఆకాశమునుండి ఆహారములో 
నుండిన ఒక తట్టనును మాకు, మా ఫూర్వికులకును, మా వెనుక రాంబోవువారి 
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శని పండుగ అగునట్టును, నీయొద్దనుండి నూచనగాను, ఆకానమునుండి మానై 

దింన్రము. మట ' మాకు అహార మొసంగుము, నీవే (శేస్టమైన యాహారముల 

నొసంగువాండవు'”' ఆనిపలిశెను. 115. (అవుడు) దేవుడు, దానినిమోావై దింపు 

దును. ఆ పీదప మాలో నెవండు కృతేఘు ్న డగునో వానికీ లోకములో "నెవ్వ 

నికీ విధింపనట్లి నిష విధింతును అని పలికెను, 

వ్యా! 112: 115. వను (సవక్త శిష్యులు (హవాకీలు) మేము చేవుని 

మహిానును కనుగొని దానిగూర్చి సాత్యుమి ద్చుటవ ఆకాశమునుండి ఆహారము 

తో నుండిన యొక తట్టను ఖూశొఆకు దేవుడు దింపవతెను ఆని కోరిరి చా 

నికింగాను ఏహుక్రీ స్తు -జీవనిని చావిధముగ వేండుకొనంగా ఆహారములతోనుండిన 

ఒక తేట్టు ది గను, అందుండినది వారు భుజంచి ర్చి ప్తి చెందిరి. కొందజు కృత 

ఘ్నతే 'మూావినందున వారు చాల కథినముగ శివ్నీం, యిడిరి. భక్తు ఎఎ, అవారము 

సంపాదించుటకు కషి. భలుపవలెను. కాని కృపి. లేక యే ఆకాశమునుండి దిగిన 

ఆహారమును తినుదుముని ేంయట మంచిదికాదు. ఇందు మునల్మానులకుబోధన 

కలదు. కావుననే పాజత్ మ వైగంబరులవారి శిష్యులు అట్టు కోరలేదు, 

116, వఇజ్ " ఖాలల్లావు-యా- ఈసబ్న-మర్యమ- అఅ నఖ ల-లిన్నా- 

నీతీ - తఖిజూనీ వఠమా్య- ఇలా హైని -మిన్-దూనిల్లాహి-ఖాల-నుబ్ -హో వోనక- వూ 

యళకాను-లీ- ఆన్-అఖాల-మా వై సలీ- వి-హాఖ్ ఖిన్ ఇన్ -కున్లు- ఖులు ప హూ-ఫఖ 
pa. | ఆడా 

ద్-ఆనిమ్ తవహూ - త్రము" మాఖీ"నఫ్ ఫ్స-వలా అఅ-లముమాఫీ-నఫ్ సికాఇన్న 
జీ 

క-ఆ న్తల్ అల్లాముల్ -గుయూబొ, 117. మాఖుల్తు-లహుమ్-ఇల్లా-మా-అమ ర 

నీ-బిహి “అన అబుదుల్లాహ- రబ్బీ- వరబ్బకుమ్ -వకున్లు- అలైహిమ్- షహీదమ్- 
pa ఎలి 

మాదుమ్లు-ఫీహిమ్ ఫలమౌాగ్ట-లేవస్ - మైతసీకున్త న్షఅన్సర్ -రఖీబ-అ'లై హీమ్ - వఆ 

న్మఅలాకుల్లి-వైజన్ షహీద్. 118. ఇన్_.తులన్_బిబ్ _-వుమ్ -ఫఇన్నవాుుమ్- 

ఇబాదుక వల్లన్-తగ ఫిర్ _లవుమ్-ఫఇన్నక- అన్నల్ - అబీజుల్-వాకీమ్. 119, 

ఖాలల్టావు హో హోజాయాము-యన ఫజిస్-సాదిఖీ న-సీద్ ఖుహుత్ లవుషమ్-జన్నా 

తున్ -తీట్రీ "మిన్ -త: సాం-తిహబ్ -ఆన్-న హోరు- ఖంలిదీన-కీసో
-ఆందన్-రజి" యెలా 

హు- అన్ “-నఎమ్-వరజూ-అన్ హు" జాలికల్- ఫాజుల్ -అబేమ్
 120. లిల్లాహిా- 

ముల్కు_స్-న మావాతి-వల్ - అర్ జావమా-ఫీ! హిన్న-వవున-అలా
 కల్లి - మెఇన్- 

ఖదీర్. 
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116, మజేయు ఓ మర్యముకమారుండగు ఈసా ! నీవు పిజలల్ బేవుని 
వదలి నన్నును, నాతల్లిని 'జేన్చనింగాం జేసీకొనుండు అని చెప్పితివా అనిబేవుండు 

పలుక్రున, అపుడు ఈసా “నీవు పరమపవితుండవు. నాకు పలుకుటకు వాక్కు 

లేనిమాటను నేను పలకుట నాకు సరిగాదు, నేనట్లు చెక్పియంటి నేని అది నీకు 
తప్పక ెలిసియుండును. నాయాత్మలో నున్నది నీవెలుంగుదువు. మతే నీయం 

దున్న దానిని నేను ఎటుంగను, నిశ్చయముగ నీవే నర్వరవాస్యములు తెలిసీన 
వాండవు, 117. న్నాపభువునుు మాప్రభువును అగు బేవు నొరాధింపుండు ఆనినీవు 

నన్ను అజ్ఞాసించియున్న విషయమును నూతమే వారితోం "జెప్పితిని, మలి 
"నేను వారిలో నున్నంతకాలము వారి విషయము చూచుచుంటిని. మణి నీవు 
నన్ను తీనికొన్న వీదప నీవే వారి విషయము చూచుచుంటివి. మణి నీవే 
సర్వమును తెలిసినవాండన్ర, 118. నీవు వారిని శిక్షించినచో వారు వీచానులు, 
మణీ వారిని నీవు తమించినచో నివేసర్వశ క్తుండవును, వి వేచనాపరుండవునుఅని 

ఏను పలుకును, 119, ఈదినమున సత్యవంతులకు వారి సత్యము తాళ మిస్ఫును, 

(పనికివచ్చును వారికి శాలు వలు (పవహించునట్టి స్వర్ణ వనములు గల 

వు, అందు వారు సడా యుందురు. "దేవుండు వాతో ఇషపజెను. నులియు 

వారు చేవునితో నంతోవపడిరి, ఇదియే గొప్పవి జయము ed డేనుడు పలు 

కును. 120. ఆశాశములోను భూమిలోను వానియందున్న సమ స్తములోను 
'దెవుని బే ప్రభుత్వమ. మజియు అకండే సర్వము పి శే కి గలవాండు, 

వ్యా! 116: 119. మునుపటి (110) వాక్యములలో "జేవుడు ఏసుక్రీస్తు 
కును ఆతని తల్లికిని గావించిన యనుగ9వాములను, తీర్పుదినమున వారికీ౯జెలికి 
వారి మతస్థుల యెదుట ఈ|ప్రశ్న వేయును, ఎందుకన శై 9_స్తవులువనున్ను ఆతని 
తల్లిని చేవుర్గు గాం చేసికొనిరి. అపుడు ఈసా భయభకులతో ఓజీవా! నీవ 
పరవమపవితు9ండన్ఫు, నీక సాటిగ నితరులను చేవునిగా జేనీకొనుండు అని నేను 
చెప్పుదునా ” నిన్నే యారాధించవుండు అని (శ జలకు బోధించితిని, "నేను వారి 
యొద్ద నున్నంతకాలము వారి విషయము నాకు. 'బెలియును, ఆ తరువాత వారి 
విషయము నీకే "దెలియును, నీకు సరము 'దెలియును. ప్రజలు సీదానులు 
నీకు లోంబిడినవారు. నీవ్ర వారిని శిక్రించిన ఆది న్యాయమే, "లేక తమించుట 

కను నీకు శక్తిగలమ. క్షమింపంగలను. నీ శిక్షనుండి తప్పించుకొనుటకు ఎవరి 

కీని శక్తి లేదు అని విన్న విం చును, ఏను కీన్తు తన జవాబు ముగించి తన సతక్టియ 
వెల్లడించి నపుడు డేన్రడు నీవ పలుకునదిసత్యము, "కావున ఈదినము తీర్పు 
దినము (ఖీయాముత్ ) బ్రందు సత్యవంతులకు వెరిసత్యము పనికివచ్చును. దాని 
ఫలితము గ స్వర్షవనములు లభించును, అందు శార్చుత నివానము లభించును, 
అన్నిటికన్న గొప్పదియగు టేవ్చని యిష్టము భక్తులకు లభించును. దానివలన 
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భక్తులు సంతోషపడుదురు. నరకము తవ్వి స్వరము లభించి "దేవుని ప్రీతి పడ 
యుటయీ గొప్ప జయమును మోత్షమును అని పలుకును. కావున (ప్రజలు చే 
వుని ప్రతి పడయుటకు ఇహమునందే సత్యము వహించి సంపూర్ణ భక్తులు (ము 
సలాగినులుు కావలెను. 120. "దేశ్రుడు సర్వశ కయ. సర్య(త దేవుని రాజ్య 
మున్నది. ఆతని రాజక్టములో సత్కా-ర్యములః చెసి నవారికి వారికి తగిన గొప్ప 
వుణన్రిఫలితము లభించును, అటులే అవిశ్వాసునై దుష్ట కార్యములు చేసినవారికి 
పాపకార్యముల ఫలితముగ నరకళిక్ష గలుగును, ఇ వాలోకములోను పరలోకము 
లోను అవిశ్వానసులగు దుష్టులు చెడుదురు. కావున అందఖు మానవులు దేవుని 
విశ్వసించి ఉభయలోకముల మేలు పొందుదురుగాక. 

సూరయే అన్ ఆమ్ (పశువులు) మక్కీ 165 వాక్యములు. 
సూర యే అన్ ఆమ్, ఇందు పళశువులనుగూర్చిన ధర్శముగలదు. కాన 

అన్ ఆమ్ అని “పేరు గలిగినది. ఇది మక్కాలో హజ్రత్ ర సూలువారికి "దేవు 
నిదే లభించినది, కావున ఇది మక్కీ, ఇందు 165 వాక్యములు గలను. 
ఇందు దేవుని యక త్వమునుగూచ్చి సూచనలు, (ప్రమాణములు ధర్మములు 

గలను. _ _ 
బిన్నీ ల్ఞాపి( రహో వూ నిరపీమ్. ఇ 

పరమదయాళీవును సేముంచువాండునగు "బేవునిపేర. 
నా! లో 

1 ఆల్ హామ్ము-లిల్లా-హిల్లజీ-ఇు లఖుస్ “సమా వా తి-వల్-అద్ జ-వ-జ-అలద్ 
అ ) గ్ ఖాలీ డని ప్ల | | 

జులువూ*-వన్ -నూర"సుమ్ముల్ల-జీన-కఫరూం-బి రప్పిహిమ్-యఅ.. దిలూన్ - వ 

అక జి td) ళ్ అలాల బ్య 

వున ల్లజీ-ఖలఖ్లుకుమ్. -మిన్ -వినన్- సుఘ్ణుఖజా-అజలన్ -వ-అజల మ్- ముస మిన్ ల 
టో “ 

షి న్ద-హూ-నున్ము-అన్తుమ్ -తమ్ -తరూన్, ఏ.వహుపల్హాహు-ఫిస్ "సమా వాతి-వ 

జ. 
ఫిల్ -అర్ డేయోల ముని గకుమ్ "వ-జహాకుమ్ -వయబ-.లము-మౌా తక్ -సీబూన్ 

1. ఆకాశములన్సు భూమిని పుట్టించి, చితటులను, చెలుతురునుచేని నట్టి 

“దేవునికే సర్వస్తోతీములున్నవి. ఆ వీదపకూడ అవిశ్వానుశైనవారు తమ (ప 
భువుతో నితరులను సమానులుగం జేయుచున్నారు, 2. ఆతండే మిమ్ము వుట్టి 
లో పుట్టంచిన యాతండు, మరల ఒక కొలను నియమించెను. మజియు నొక 

గడువు దేవునియొద్ద నియమింపంబడియన్నది. ఆ విదపకూడ మారు సందేహ 
పడుచున్నారు, కి. మణీయు అతంజే ఆకాశములందును భూమియందునున్న 
దేవుండు, అ లేయమిరపహాన్యములనుమోను వెల్రడించుదాని నెలుంగుచున్నాంఢు, 

మణీ మారు షేయునదంతేయును ఆతనికి. డెలియును. 

వ్యా! 'ఈవాక్యమునందు "దేన్టండు తన విషయము నూనవ్రలకుం గెలువ. 
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చున్నా6డు. ఆకాశములను ఆందలి సమ స్తమును భూమియందలి నమ నృమును 

నృష్టించిన సర్వశ కండ "దేవుండు: అందు రాత్రింబివళ్లలో చీంకటి-వెలుతురు, 

అటులే జైనము; అజానము, సన్మార్షము దుర్భార్భము, బతుకు చావు, మొద 

లగు వ్యతి ₹కమ్ములైనవానిని కల్పించిన స 'సర్వశక్రు కుండగు (ప్రభువు సర్వస్తోతము 

లకు అస్ట్యుయ. ఆతనికించప్పు నెవరును ఆ రాధింపయగి నవాొఃడు చేయ, "దేవని 

మహీమాలను గు_ర్తెశీంగియు అవిశానులు, చెక్కు__దెవములను కల్పిం చుచు 

వానిని "దేవునికి సమానులుగం జేయుచున్నారు.' ఆవిశ్వాసులలో కొందటు 

సూర్య చం్యద్రాదులనుు కొందలు రాల్లీను కొందు చెట్లు చేమ” ను కొందటు 

ఆగ్నిని మజికొందజు జంతువులను "దేవుని గా, దేవునికి సమానముగా నెంచి 

ఫూబింతురు, చేని వదలి యితర _దైవములను కల్పించుట మానన్ఫుుకుంద గదు. 
కావున నే రాంబోను వాక్యములో మానవు లెట్లు సృష్ట వి ంపణబడిరో. "బెలుుం 

బడుచున్నది, 2. మానవులకు ఆదిప్టుుషుంగు ఆదమును మట్రతో 6 జీని అతని 

"దేహాములో దేవుండు ప్రొణముపోనీ తన సర్వశక్తిచే ఆశనిని 'సజీవునిగాం 
చేసెను, ఆతని మూలమున మానవులు పు లోకమంతటను వ్యాపించి", వహానై! 

వులకొజకయ ఒక కాలము నీయమిం చెను, అది పూంర్తియెన వీదప వారికి 'చావ్ర 

వచ్చుచున్నది, మానవుడు తాను తిను ఆహారముకూడ నుట్టినుండి య సుట్టు 

చున్నది ఆ యాసోరము మూలమున సంతానమునకు మూలా ధార మైన ర్త 

తస్సు కలుగుచున్నది. తుదకు చచ్చి "దేహము మట్టిలో కలియు నున్నది, అటులే 
ఈలోకము నశించును. తిరిగి మానవుల కర్మల తీస్పుకొఅకు ఒక గడువు నియ 
మింపంబడియున్నది. అది యే, తీర్పుదినము (ఖయామత్ ). ఆ దినము తప్పక 
వచ్చును, కాని యది వచ్చుకాలము దేవునికే తెలియును+ శి, భూ మా్యా శా 

ములలోను స రాధి కారముగలవాండు వానిని సృృంచినట్ట "జీపుండు ఒక్క టే. 

ఆతడు తప్ప వేటు ద్రైవములేండు. ఆతనికి సర్వము "దెలియు;.. మూసవుల రహా 
సము లును వాగు “వెల్లడించునవి యును ఆతనికిం దెలియును. మషానన్హలు చేయు 

ప్రక కర్ణయును చేవునికీం డెలియును, వానికిం దగిన ఫలిత మొనంగును. శాన్రున 
మానవులు తమ (ప్రకి విషయములోను "దేవుని నహాయమే వేండవ₹ను. అశ 
నిక్ సాటి కల్పింప రాదు, 

4 వ-మా తౌపాహేమ్-మిన్-ఆయతిమ్ -మిన్ _ఆయాతి. -రబ్బీహిమ్ -ఇల్లా- 

కానూ-అన్పశయుర౦ిబీన్, ర్, ఫఖర్ -కబ్-బబూ--ఏక్-హాఖ్ భంలమ్మాా జాఆ 

హుమ్-ఫసౌ ఫాయాతీ హిమ్ -అకొ-చాఉ-మాకానూవిహీ-య స్ _తకా-జిఊన్- 
6. ఆలమ్- యశా-కమ్ -అహ్హా క్చా-మీన్ -ఖ న్లి హిట్ -మిన్-ఖర్చి మాను. కన్నా 
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జ 

వుమ్ -9ల్-అర్ జి-మాలమ్-నుమకి-ల్ చ్ సలల - సమాఅ - అత 

హిమ్-మి(్రారన్ -వజఅల్నల్-అన్హార-తజ)- -మిన్ రక్షా పీామ్-స - అప్హూశ్నా- 

హుమ్ బిడానూబిపిమ్-వ-అన్ పా పానా-మిమ్-బల దిపొమ్-ఖర్న న్-ఆఖరీన్. 

4. మజియు అవిశా(సుల యొద్దకు నారి ప్రభువు సూచనలలో నేదెన 

యొక సూచన వచ్చినచో దానినుండి వారు'మఖము (తిప్పుకొనుచున్నారు, 5 
కావున 'వారు తను యొద్దకు సత్యము వచ్చినపుడు అసి అబద్ధమని పలికిరి, కావున ' 

- వొరు డదేనిణార్చి పరిపశ సమాడుచుండిరో దాని ప్రతి కలము వారికి రాసు 

న్నది, 6 వారిక్ పూర్వము ఎన్ని సంఘములవారిని నళింపంబేనీతిమో వారు 

చూడలేదా. మాకొనంగని బల నంపదలు వారికి లోకములో నొనంగి యుంటిమి. 

మణ్ వారి 3. ఆకాశము నుండి వస్గధారలు కురియించిలిమి. వారికింగాను ప్రవ 

హీంచు కాలువలు ఏర్పణిచితిమి, పిదప వారిపొపముల వలన వారిని నశింప 

చేసీరిమి, మలీయు వారివీదప ఇతేర సంఘముల వారిని వుట్రంచితమి. 

వ్యా! 4. అవిశ్వానులు (కాఫీర్లు) "దేవుడు తన (ప్రవక్త శల మూలమున 

పుంపు తన మహిమను బెలువు సూచనలను సందేశ వౌక్ణము లను వినక తిర 

సార, భావముతో పెడ మొగము పెట్టిరి, సత్యము (ఖురానెషరీఫ్ల)ను అవి 
శ్యాసులు విసి యందలి పూర్వకలకు సంభవించిన ఫలితములను నిని పరిహన 

మాడ సాగిరి, పాపముల వలన నాశము గలుగునా అని యగతాళీ వేయసాగింి, 
అందుకుదాని ఫలితము శిఘ9ిములో మీరు అనుభవింపంగలరు, అవుడు దాని వా 
న వము మోరు( "దెలియనగును అనిముందలించు చు 'రాంబోవు వాక్యములోపూ 

ర్యము గడచిన ఆదు సమూదు మొదలగు సంఘముల వారు తమ నంపదలష్లో 
మైములిచి పాపములు వేసీ నాశముందిరి అను విషయము తెలుస: భశుయున్న ది, 

6, మక్మా_ ఖు రెషులలోని కాఫర్గును ఇతర అవి? స్వనులను . తమ పూరిషకులకో 

లభించిన ఫలితమును తెలిసికొని యైన తాము బుద్ది తెచ్చుకొని సన్న్హార్షమునతు 
రావలెను, పూూనికులు సకాల వరముల వలనను కాలువల వలనను మీకంయె 

సంపదలు హెచ్చుగా పొంది అస్ఫి'విధముల 1రాఖ్నములలో "ఎద్ధొందిరి. అట్టి 

వారే తౌము కావించిన పాసములకుంగాను న శించిరి. వారివిదప ఇతర సంఘము 
లు పుట్టి వృద్ధి పొందినవి. ఒకరి నాశమువలన. లోకమునందులోటురాదు. కావున 
మోరుకూడ అట్టి దుర్గతి పొందకుండుట కె ప్రవక్తను నమ్మి సత్వ ;మైనఖురాను 
(గ్రంథము ననుసరింస వశము ఆని “పాచ్చరంపం జడి యెను. 

| pa.) ర ఎంటీ 

7, నలె-అన్ జల్నా-అలైక-కితాబన్ - ఫీఖిర్ తాసీన్ “ఫ-లమసూహు- బి. 
50 
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జరీ) అణాల వాణి జీ a 

ఐిదీహిమ్-లఖా-ల ల జీన-కఫరూ-బ్రన్ -హోజా-ఇల్లా"సివ్-రుమ్ -ముఏన్*, తీ, వఖా 

లూ -లెలా-ఉన్ జిల-ఆ_లైహి-మలకన్-వ లె"-అన్ -జల్నా-మలకల్ - లభఖుబీయల్ _ 

అ(మ్రాసుమ్ము -లాయున్-జరూన్. 9. వలా" జఅల్నా హు-మలకల్- లజఅల్నావాు- 

రబులన్ -వల- లబస్నా-అ హిమ్" మాయల్ _విసూకా. 10, వలఖదిస్ న్_మువా- జా 

అ-వి ససు-లిమ్-మిన్-ఖల్లీ ల్ల సహోఖ- -బిల్లజీన- సఖిరూ-మిన్ -వుఎమ్- మాకానూ - 

బిహీ-యస్ న-_ఠవ్ొబి- డన్, 

7. ఓపవక్షొ! ఒకవేళ మేము కాగితములో వ్రాసీన (గ్రంథమును నీకొసం 

గిన అవిశ్వాసులు దానిని తమ చేతులార తొకినను విశ్వాసహీనులు ఇది స్ప 

మైన జాల విద్వమా(త్రమే అని పలుకుదురు, 8 మతీయు (ప్రవక్త యొద్దకు ణేను 

దూత ఎందులకు దిగి "రోశేదు అని అవిశ్వాసులు పలుకుచున్నాగు, నులి మేను 

చనదూరతను పంపిన-చో "కార్యము ముగిసిపోయి యుందును, దస వారిక్ 

అవకాశము లభింసక పోయి యుండును, 9. మతీయు మేము చేవదూూతేను (సవ 

కాయ చేసి షంపీ యుంటి మేని ఆతండు కూడ మానవ రూపములో నే వచా 

యుండును, మలి ఇపుడు గలుగుచున్న సం చేవాములే అవుడు కూడ వారిక్ 

గలుగును, 10. నీకు పూర్వము గడచిన (పవ కృలతోను అప్పటివారు సరివోసన 

మాడుచుండిరి. కావున సరిహాస మాడుచున్నవారిని వారి పరిహాస ఫలితమువచ్చి 

(క్రమ్ముకొ నెను. 

వ్యా] 7. మక్కాలోని కాఫీర్లు కొందఖు వ్నాజత్ రసూలి వారిణోఆకా 

శమునుండి వ్రాసిన (గంథముదిగి దానితోంబాటు నలుగుషూాదేన దూతలు (ఫరిప్త్రే 

వచ్చి యిది దేవుని గీంథము అని సా క్ష్యుమిచ్చిన-చో మేమ నమ్ముదుము అని 

పలికిరి దానికి నిందు జవాబియ్యం బడినది. ఖురానును విని యిదీ జాలవిద్య అని 

పలుకునట్రి విరోధులైన అవిశ్వాసులు తమద్వేషమునే వారియొద్దకు కాగిత 
ములలో (వానీన (గ్రంథము ఆకాశమునుండి దిగి దాసిని వారు తమ చేకులాత 

తాకినను తిరిగి అది జాలవిద్య యే అని పలుకుదురు. కాని విశ్వసీంపరు. దుష్వ్హు 

లకు నన్మార్ల మెట్టు లభించును? వారు సందేపాములోనే ఫడియుందరు. 8 

(ప్రవక్తతో “ఒకదూత (ఫరిష్తా) యుండి ఈయన "దేవుని (ప్రవక ఆని మాయె 
దుట పలుకవలెను అని కాఫీర్లు పలికిరి. దానికీ నిందు జవాబియ్యంబ డి న నది “దేవ 

దూత తన వాస్తవ రూపములో వచ్చీనచో మనుష్యులు ఆతని రూపము చూడ 

లే , ఆద్య్మోతి౪ గ ధరింపేక చ చ్చి పోవుదురు. (పవక్ష్మ్మ లు నూ[త్రమయు “జవదూతల 

వాస్తవ రూపమును చూచి భరింసంగలరుః హోజుత్ రసూలువారు రెండుతూర్లు 
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మాతే)ము జి(ఓిలు దూతను ఆతని వాస్తన రూపములో చూచి యున్నారు. మ 
ఆయు మానవులు కోరినటు “దేవుండు తన సూచనలను చూవించినచో దాని 

పిదప మానవులు తిరస్క రించినచో వారు “దేవుని శిశకు పాతు)తై నశింతురు, 
వారికి మరల అవకాశము (ముహ్లాత్ ) దొరకదు. కావున మానవులు కోరు నూ 
చనలు (మూజి జే అన్నియును చూపక యుండుట యును దేవుని యన్నుగహా మే, 
లేనిచో లోకము నశించి పోవును. 9. చేవదూత (సవక్తగా మానవుల యొద్దకు 
వచ్చినను ఆతండు మానవుల రూపము దాల్చియే “రావలయును ఎందుకన మాన 

వులు తమ జాతికి చేరిన మానవులతోనే సంబంధముంచి గహింపంగలరు, 
వేణు రూపము దాన్ని వచ్చినచో ఫీ తల్లి దానికి "దెస్టఅవంగూడ పాజ్ 

రయు దుష్ట స్వభావము గలగి సందేపామును గలవారు -బేవదూత మానవరూ 

పముదాల్సీ (ప్రవక్తగా వచ్చినను అనుశు కూడ తమ సందేవపాములు వదలరు, 
10. దుమ్హులకు జవాబి బ్బిన నిదప "దేన్చండు హా(జత్. రసూలు వారిని ఓదార్చు చు 

చున్నాండు. ఓ (పవక! నీవు దుమ్హల నిందలకును వారి పిహాసమనకును చింతపడ 

వద్వ. ఇది (కొత్తగాదు. వూర్వము అనేక (ప్రవక్తలు వచ్చిరి. నారితోను దుష్షు 

లు ఇటులే పివర్తించిరి. ప్రవక్సలను హింసించిన దుష్టులు తమ పాపములకు 

శిక్షపొంది నశించిరి, అటులే నిన్ను హింసించు దుష్టులుకూడ నశింపంగలరు, తు 

దకు నీప్రచారమే సాగును, 

11. యుర్-సీరూఫిల్- -అర్ జాసుమ్మన్ -జురూ-3 ఫాకాన-ఆఖిబతుల్-మయుక్ జ్ -బిబీన్ . 

11. మారు భూమిలో నంచారముచేసి తిరస్క_రించు వారిగతి(ఫలితము) 
ఏమాయునో చూడుండు అని ఓ ప్రవక్తా! పలుకుము, 

వ్యా! 11. పూర్యము అనేక సంఘములవారు ప్రవక్తలను తిరస్కరించి 

దాని ఫలితముగ నళించిరి. భూమిలో తిరిగి చూచిన పాడుపడిన వారి చేశ 
ములు కనంబడును, అది చూచి బుదివముంతుయ బుద్ధి 'తచ్చుకొనవలెను, అదుర్ష 

సియే ప్రవక్షః లలో పరివాశ మా డువారిది యగును అని తెలిసికొనవలెను. 

12, ఖల్ -లినున్ -మా ఫీస్ -నమావాళతి-వల్ _ఆర్జి-ఖుల్ -లిల్లాపా-కతబ 

అలా-నఫ్నిహిర్ -రవ్ముత-లయిజ్ -మలన్న కుమ్-ఇలా-యా-మిల్-. ఖర ఖియామతి- 

లా రెబ-ఫీపా-అల్లజీన-ఖసిరూ- అన్ -ఫ్రుసవుుమ్-ఫహుమ్-లాయూమినూన్: 18, 
నలహూ  మౌసకన-ఫిల -లై -లె లి-వన్ -నహోరి" వవువస్ - సమీఉల్ - అలీమ్. 14. 

ఘల్. అైకల్తాహి- ఆశ్ - -తథమావలియ్యన్- ఫాతిరిస్ న్_.నమావాతి వల్. ఆక్జి వ 

నున-యుత్ _ “ఇమ-వలాయుళ్ త్-అము-ఖుల్ ఇన్నీ-ఉమిర్తు-అన్- ఆహాన-అన్వల 
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అసెతు-రన్నీ "అజాబ యా మిన్. అజీమ్, 16. మన్ "యున్ -రఫ్ అన్ ము- యామళ్తు 

జిన్ ఫబుద్ -రహిమహూ 'వజాలిక-ఫాజుల్ -ముబీన్, 

12, ఆశాశములలోను భూమిలోనున్న సమ_క్తము ఎవరిది యని అడుగు 

ము జీనునిచే అని పలుకుము. ఆతండు తాను కరుణశేయవలెననియే విధించుకొ 

ని యున్నాయ.. తుది దినమునందు మిమ్ము సమావేశ పఅచును. ఆదినమును 

గూర్చి వలాటి సంచేపాము లేదు. ఎవరు తమ యాత్శలకు నష్టము చేసికొనిరో 

వామ విశ్వసింపరు. 18. రాతింబవళ్ళలో వసించున దంతయు చేవునిడే మతి, 

యు ఆతండే సర్వము - వినువాంయ సర్వజ్ఞ శు, 14. ఏమి? ఆకాశములకును భూ 

మికీని సృష్టికర్తయగు "దేవుని దప్ప నితేగులను నేను సహాయునిగాం. చేసికొన 

వలయునా? మతి ఆతంజే సర్వమునకు ఆహార మిచ్చుచున్నాండు, మజి ఆతనికి 

"నెవ్వండును ఆపహోర మిచ్చుట లేదు. అని ఓ(ప్రవక్త్య! పలుకుయు అందణీ కంట 

* ముందుగా నేను చేనునికి విధేయుడు శావలెననియు "దేవునికి సాటి కల్పించు 

చారితో నీవ్రు చేరకూడదనియు నాకు అజ్ఞ మైనది అని జ్యప్రవక్తా వలుకుము. 

15. నేను నా (ప్రభువు మాట విననిచో నాకు గొప్ప దినమునందు శిష్ష గలు 

గును అని నేను భయపడుచున్నాను ఆని ఓ ప్రవక్తా! పలుకుము. 16. ఆదినమునం 

దు ఎవనికిశిక్ష లేకుండ పోయునో, వానిని దేవుండు కరుణించెను, మఆి ఇదియే 

గొప్పజయము, 

వ్యా! 12. ఛూమా్య్యాకాశములలో 'దేవుని-దే అధికారము చెల్లును. సర్వ 

ము "దేవుండు సృష్టించిన దె, -ఈపవిషయము వి గహారాధకులు 'ఎలీంగి యు దేవు 

నికి సాటి కల్పించుచుండిరి. పాపముల శిక్షనుండి ' తప్పించు వారెవరును లేరు, 

"జీవుడు పొపులను తళ్త్షణమే శిక్షింపకుండుటకు కారణము అతని కగుణయే, 

కర్మల తీర్చు కొలుకు తీర్పు దినము (ఖియామతు) రానున్నది, ఆందువలాటి సం 

దేహము చేదు. అవుడు మానవులందలు తేమతను కర్మల షాసపుణస్టయుల తీర్పు 

పొందుదుస. అపుడు ఎవరు తను యాత్మలకు నష్టము చేసికొని విశ్వసింక అని 

శాానులైరో వారికి తప్పక శిత లభించును కావున మానవులు ఆదినమునకు 

భయపడి విశ్వసించి త్రీరవఆను. 18:15. ర్మాతియందును పగలందును వసించి 

సౌఖ్యముపొందు (ప్రశిజీవియు "దేవునికి అధీనమై యున్నది. అందలి మొటిలను 

వినుచు సర్వము ఎలింగి సర్వమునకు సృష్టి కర్ర మై సర్వమునకు పోవకుండైన 

"దేవుడే అందఅకు అన్ని అవస్థ లంనును లొొశుపడువాండు అఆతండే, సర్వమునకు 

ఆహార మొ'సంగుచున్నాండు. ఆశనికి ఆహారము మొదలగు అక్క-అలు. లేవు. 

శావున అట్టి'బేవుని వదలి శక్షిహీన్నుల్తైన యితర _ధదైవముల సహాయము నేను 
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కోరను, ఆతనిెకీ చేను విధేయు(డను. విగపోరాధకలతో నేనుచేరను. చేను 

-బీవునిమాట విననిచో నాకు గొప్ప దినమగు తీర్పు దినమందు శిక్షగలుగునని 

సాకు భయముగలదు అని (పకటింపవలెనని పెగంబరులవారికి "దేవుని “సిలవా 

యెను,16. "దేవుని పీ)ీతియును స్వర్గమును లభించుట గొప్ప విషయము. ముందు 

తీర్పు దినము నందలి బాధ మానవులనుండితొలయినచో అపసియ గా ప్ప జయమును 

"మోశమును, అది తొలంగటకులాను విశ ఏనీంచి సత్మా_రములు చేయవ లెను, 

17. వలన్ -యమ్ నస్ -కల్హావాు-బి జిన్" ఫలాకావి.ఫ-లమూ - ఇల్తా- 

వువావఇన్-యమ్ సః నొక-బికై రిన్-ఫహువ-ఆలాకులి- మెఇన్-ఖదీర్. 18.వవు 

వర్-భాహిరు-ఫౌఖ- -ఇబాదిహీ "వవువల్ - పాకీముల్ - ఖబీర్, 19. ఖులొఅయ్య 

సె9్తన్ -అక్పరు-షహోదతన్ -ఖులిల్లాహూష పీ-దుమ్-_బైనీ-వ బెనకుమ్-వ- ఊహి 

యా 'ఇలయ్య-హోజల్ -ఖుర్ ఆను లి-జన్ జిరరమ్-బీహీ -వ- మమ్బలగ - ఆల్తిన్న 
a] 

కమ్ -లతష్-హా దూన-అన్న-మఅల్లాహి ఆలివా తన్ -ఉఖా- ఇల్ -లాఆష్-హూదు 

ఖుర్ -ఇన్నమౌా "వువ-ఇలావన్.వాహాదున్ -వళృన్న నీ" బరీడమ్-మిమ్మా - 

రికాన్, 20, అల్లజీన-ఆశైనా-వుయుల్ కితాబ-యల-రిఫ్లూన హుూ-కమా- య 

"ల్ -రిఫూూన-అబ్నా -అహుమ్-అ లజీన.ఎసీరూ.లఅన్ ఫుసవుమ్' _ఫవుమ్ాలాయూ 

మినూన్ = " 

"1 17, మజీయు దేవుండు నీకు కష్టము కలిగించినచో ఆతండు దప్ప మళ 

వరును = దానిని దొలంగింపలేరు, మిలీ "దేవుడ నీకు మేలు చేసీనచో  ఆతండు 

నర్వమువై శక్షిగలవాండు, 18. మజియు ఆతంజే తన చానుల వై అధికారము 

గలవాడు. మతీయు అతండే ఐవేచనాపరుండును, సర్వస్ట్రాండను. 19, అందఆి 

కంశు గొప్పసాశ్సి ఎవండు ఆని ఆడుగుము, చేవుండు నాకును మోరును సాక్షి, 

మణీ మాకును మజశియు -ఈ ఖురాను ఎవ వరికి చేరునో వారి! 

భయపవె పెట్టుటకుగాను ' ఈ ఖురాను నంచేశయమ నాకు పంపంబడినది అని 

స్ట్ ప్రవక్తా ! పలుకుయు. వమి మాకు చజేవునితోంగూడ ఇతర _దెవములున్నవి 

అని సాక్ష్యమిత్తురా ! (ఆ మ. నను సాతమియ్యను అని ఓ (వక్తా = ! పలు 

కుము, ఆతండు ఒక్కడే దేవుండు, మణీ మిరు ఆతనిలో సాటి కల్పించునట్లి 

_ దానినుండి నేను అనవ్యాపడు చున్నాను అని ఓ ,సవకా | పలుకుము., 20౦. 

మేము, ఎవరికి (గంథమొ సంగి యున్నా మో వారు తమనతులనుగు_ర్తిం చునట్లు 

. (ప్రవక్తను గుర్తించుచున్నారు, ఎవరు తము యాత్మలను నష్టములోపన వే నీరో 

వారు విశ సీంపరు, 
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వ్యా! 17: 18, మానవులకు కష్టనుఖములు -దేవునివలననే కలుగుచున్నవి, 

కష్టములను దేవుడు దప్ప నితరు 'లెన్యరును తొలలంపంజాలరు, అటులే దే 

వుండు అన్ముగహించు' మేలును ఎవరును ఆటంకపజచయాలరు, దేవుండు సర్వ 

శరుండు. అతని శ కికి మించినదిలేదు, ఆతనికి నర్వమువైై అధికారము గలదు. 

సర్వసృష్టి ఆతనికి అధీనమైయున్న ది, వభక్తునికి నెద్ది అను[గహింపవలయునో 

ఆతని శిబెలియను, ఆతడు వివేచనాపరుడు. ఎవరికి ఎద్దియుకృమో అదియే 

చేయును. 19. సర్వజ్ఞండును సర్వశక్కుంతునగు బీవుని సాథత్యమాకంయె మ 

శువరి, సావ్వము (శేస్ట్రమెనది యగును ? కాదు, కావున మామధ్యను నామధ్య 

ను జేవుండే సాషీ, నేను దేవుని సందేశము మోకు ఆందంబేసీనదియును దాని 

మిరు జవాబీచ్చినదియును "దేవునికి: దెలియును, కావున, ఆతంఎవరికిందగిన 

ప్రీర్చు వారికిలంచేయును అలి హజల్ వె గంబరులవారు పలుకవలనని "దేవుని 

సెలవయ్యిను. నేను ప్రవ క్షను అను నిషయమును రుజువుపఅిచునట్టి "దేవుని 

(గంథమగు ఖురాను ఉన్నది. ఆందు ఉభయలోకములలోను మేలుకూర్చ్పు నట్టి 

ధర్మములు గలను. దీనిమూలమున మాకును ఇంకమింద ఈ ఖురాను ఎవరెవ 

రికిం జేరునో వారికీని (అనయా లోకమంతేటికిని) భ యోబోధ నిచ్చుచున్నాను, 

ఇట్టి సూచనలు తెలినియు “దేవుండు ఒక్కడే అని పలుకక మిరు బేవునిలోం 

గూడ ఇతర దైవములున్నమవి ఆని ఓ అవిశ్వాసులార | సాక్ష్వమిచ్చిన కండు, 

కాని నేను మాత్రము అట్టు సాత్ష్యమియ్యను* దేవుండు ఒక్కడ. ఆతనికి 

సాటిలేదు అని సాత్షుమిత్తును. మిణీ మిరు "దేవునికి సాటిగ కల్పించుచున్న 

చెవములనుండి అసహాస్టపడుచున్నాను, వారిని తిరస్కరించుచున్నాను అని హా 

[ఉత్ రసూలువారు (పకటింపవలెను అని' జీవుని సెలవు. 20. చేనుయునుు ఆ 

తని (గంథమగు ఖురానును హజల్ ముహమ్మదు దేవుని (పవ _క్షయనిసాత్యు 

మిచ్చునది, బ్రదియనుగాక బేవుని గంథములగు త రాతు ఇస్టీలు గంథ ములు 

పొందిన యవూపిలు న్మస్రానీలు తమ తమ గింథములలో మువామ్మదువార్షిని 

గూర్చియున్న పికటనలనుబట్టి వారునుసాతు లు, వారు, ముహమ్మదుర సూలు 

దేవుని ప్రవ క్షయని బాగుగ నెజుంగుదురు. అందు వారికి వలాటి సంచేహాము 

"లేదు, ఎట్లు తేమ ప్రుతేలను బ్రితరుల బెడ్డలనుండి గుర్తితురో అట్టులే యూ 

దులు హజల్ రనూలువారిని గు ర్తింతురు, కాని యూదులు న్మస్రానీలు తెలి 

సియు, ఇహలోక తుచ్చభోగములకు లోంబిడి "ద్వేషముతో రనూలువారిని 

నమ్మిక యుభయలోకములలో చెడుచుసన్నారు, 

21. వమన్"అజ్ లము-మిమ్మ-నిఫ్-తే రా-అలల్లాహి-క జిబన్ జ - కజ్- 

జబ-లీఆయాశిహీ-ర్రన్న వూూ-లాయువ్. -లివుజ్ -జాలిమూన్, 
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21. మజియు, దేవుని వై అసత్వ్సములు కల్పించువానికంకును తేక "దేవుని 

సూచనలను తిరస్కరించువానికం'చెను ఎక్కు_(డు దురాగ్తిష్టం "జవయ గలం! 

నిశ్చయముగా దుర్మార్గులు మేలుపొంద నేరరు. 

వ్యా॥ 21. ఎవరైన "దేవుని ప్రవక్త కానొడే నేను దేవుని ప్రవక్తను 

అని 'దేవునివై అసత్యము (నింద) కల్పించినచో వాయు దుర్భ్జాష్టండు,. వాం౭డు 

ఉభయలోకములలో చెడును. ఇపామునందును వానికి విజయము లభింపదు. 

అటులే దేవుని ప్రవక్త యని తెలిసియు ఆతని సూచనలను తిరస్కరించి అవి 

'సత్యములు గావు అని పలుకువాండును దుర్మార్డుండు. వాడును తుదకు నళిం 

చును. ఎట్టి మూాశ్నముగాని వ్వ మేలుగానిపొందండు. కావున జనులు రాబోవు - 

దినమునకును తమఫలితేము గూర్చి భయపడి సత్యమైన ప్రవ_కృయగు వాజత్ 

ముహామ్మదును విశ్వసింపవ లేను, 
లీల! గ) 

92, వయామ-నవా-మరువుమ్-జమోఅన్ - సుమ్మ న ఖూలు-లిల్లజీన- అ 

కూ-ఐన-షుర-కాఉకుములజీ న కున్తుమ్ "తేజ్ -ఉమూన్ 2కి. సుమ్ము-లమ్ "తకు న్ - 

ఫీ ల్_నతువుమ్-ఇల్లా-అన్'ఫాలూ-వల్లాపొ-ర బ్బినా-మాకున్నా- ము(ికీన్. 

2%, ఉన్ _జుర్ -కై ఫకజబూ-ఆలా-అన్ -ఫు సీహిమ్ -న జ ల-అన్ ముమ్- మాకా 

నూ-యఫ్-తరూన్. 25, నమిన్ -వుమ్ -మన్ ౨వస్-తమిఉ-ఇలై క్ వజలల్నా- 

అలా-ఘమూ--బిహిమఆకిన్న తన్-అన్-యఫ్ఫ. వవూహు-వఫీఆజానిహివ్- వఖ్ 

రన్-వఖఇన్-య రొ-కుల్ల-ఆయతిల్ -లా-యూమినూ-బిహా-హా త్తాఖఇజా - జూతోక 

యుజాదిలూ నక-యఖూ-లుల్లజీ న-కఫరూ- ఇన్ -హాజా-ఇల్లా అసాతీరుల్ - అవ్య 

వీన్, ౨6- వవుమ్-యన్-వొన-అన్ హు-వయన్ -జన-అన్ హు-వఇన్-యునా 

లికూన-ఖల్లా-అన్ ఫ్రనవామ్-వనా-యహఉరూన్ 

29, ముణీయు మేము వారందణీని సమా వేశ పఅచు దినమునందు "దేవు 

నితో సాటికల్పించుచున్న వారితోమిరు తలంచుచున్న మోచైవములు ఎక్క 

డ అని అశుగుదుము, ౨8, ఆవిదవ మా [పభువగు -దేవునియాన మేము సాటి 

కల్పించలేదు అని చెప్పుట తప్పు వారికి వేలు ' సాకుండదు. 24. చూడుము, 

నారెట్టు తమ యాళ్శులపై అబద్ధము లాడిరో మణి వారు కల్పించు చుండినవి 

వారినుండి మజుంగుపడి పోయెను. 25, మజివారిలో కొందు న్నీవెవు చెవి 

"పెట్టి యుందురు. మణివారు దాని (గహింప కుండునట్లు వారి హృదయములె 

తెరలను వారి చెవ్రులయందు ెవుడు నుంచియున్నాము. వారు అన్ని సూచ 
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నలను చూచి నప్పటికిని వానిని విశ్వసింపరు. తుదకు నీయొద్దకు వాదించుట 

కు వచ్చునవుడు ఇవి ఫూర్వికుల పుగాటిపు కథలు మాత)మే అని అవిశళాసు 

లు పలుకుదురు. 26, మణియు వారు దానినుండి (ప్రజలను) నిచేధించు చు 

న్నారు. మణి వారిదానినుండి దూరమగుచున్నా రు. మణీవారు తమ యాత్మ 

లే నాశము చేసి కొనుచున్నారు. మణి వారది (గహింపరు, 

వ్యా! 22:28.దేవునికి సాటి కల్పించువారు తేమ _దై నములు కష్టములలో 

శోదుపడుదరు అని తలంచు చుండిరి. తీర్పు దినమునందలి కష్టమునుండి రశక్ష్నీం 

చుటకు ఆమవైవములు ఎక్కడ పోయిను అని "దెవుండు వారితో పలుకును, ఆపు 

డు అవిశ్వాసులు తాము ఇవాలోకములో చేవునికి సాటిగ నెవరిని కల్పించ 

లేదు. వ్మిగహో రాధన చేయలేదు అని (ప్రమాణము చేసీ తిరస్క_రొంతురు. తిర" 

స్కా-రము తప్ప వారికి వేటు దోవ దొరక చేరదు. 24 విగహో .రాధకులు తా 

ము సలుపుచున్న విగ్రహారాధనను తిరస్కరించి స్పష్ట మైన అబద్ధము పల్కిారి, 

అందువలన వారి చేవతల శకి లేని తేనము తేట తెల్లమాయెను, కావుస అట్ట 

దుర్షతి రాకుండ మానవుండు యక్నింప వలెను. సాటిలేని. ఒక్క_జేవునే పూ 

జింపవలెను. 25, అవిశ్వాసులలో కొందతు చె గంబరు వారి యుపదేశముణను 

ఖురానె షరీఫ్టను బోధను గీహించుటకుంగాను వినక అందులోపము లెంచుట 

కును వాని నిందించుటకును చెవియొగ్గి వినుదురు, అట్టి స్వభావము గల వారికీ 

సత్యమును విని (గ్రహించు శక్తి శీ ణించిపోవును. వారి హృదయములు గహిం 

పజాలవు, వారి చెవులు సత్యమును విన౬జాలవు. కావుననే అట్టగతి వారికిపట్ట 

నది. వారు ఎన్ని మహిమలను సూచనలను వినినను చూచినను ఇవి తాతసుత్తా 

తలనాటి ఫుక్కి-టికథలు అని తిరస్కరింతురు. కాని విశ్వసింసరు, వారిస్వఫోవ 

ము జగడమాడుట, కావుననే వాజల్ వైగంబరుల వారితో పనికిమాలిన వివా . 

దములు ఇెట్టుకొనుదురు. తాము ధర్శమార్షమును సత్యృ్వమతమును విడనాడినది 

గాక యితర జనులను నివే.ధింతురు, ప్రజలు వైగంబరుల వారియొద్దకు పోయి 

. వారి బోధను వినకుండ చేయుదురు. వారిని అడ్డు పడుదురు, ఇట్టి దుర్ధుణముల 

వలన ఆవి శ్వానులు నాశము పొందుదురు శాని వ్రైగంబరుల వారికీ ఏలాటినస్థ్యృ 

ముగాని పోని గాని లభింపదు. తుదకు సత్యమే జయము పొందును అటుబే. 

ఏరోధించుచున్న అబూ జెహాల్ మొదలగు మక్కా ఖుురెహులు నఠించిరి. ఇ - 

స్లామ్ మతము లోకమంతటను వ్యాపిం చెను. 

27. వ-లౌత రా-ఇజ్ -వుఖిప్టూఅలన్నారి-ఫఖాలూ-యా -లైతనా-నురద్దు- 

వలానుకజ్ -జిబ-బిఆ యా తి-రబ్బినా-వనకూన-మినల్ - మూమిసీన్. 28. బల్ 
అం 1 

బదా-లహుమ్-మాకానూ-యుఖ్ ఫూన-మిన్-ఖబ్ధ-వలారుద్ధూ-లఆదూ-లిమా 
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నుహూ-ఆస్ వు--వ9 న్నవుమ్-ాలకాజిబూన్, 29. వఖాలూ ఇన్ హియ-ఇల్లా- 

వహాయా-తునద్ "దున్వా-వమా-నజొను-బిమబ్-ఊసీన్, ౯80, నతా-తరా-బ్రక్- 
అంతో వావి జాబాల లీల రి టి 

వుఖఫూ -అలొ-రబ్బిహిమ్-ఖా ల-అవైసాహోజా-బిల్ -హఖ్ఖి ఖాలూ =బలా- 

వరబ్బినా ఖాల-ఫజూ-ఖుల్ _అజాబ-బిమా కన్తుమాతక్-ఫురూన్, 
27, మతి వారిని నరకాగ్ని వై నిలువంబెట్టినవుడు అ యోూస్టనుమ్ము (త్రిప్పి 

పంవివేసిన బాగుండు న! మఖిమేము మా(ప్రభువు సూచనలను తిరస్కరింపమే! 
మతి మేము విశ్వాసులలో చేరుదుమే అని వారు పలుకు నప్పటిస్టితి నీవు చూ 

డ గలిగిన బాగుంజెడిది, 28, అటుకాదు. వారుపూర్వము దాంచుచున్నది 

బయలు పడెను. ని వారు తిరిగి పంపంబడినను వారికి నిమేధింపంబడినపనుల 
నే తిరిగి వారు చేయుదురు. నిశృయముగ వారు అబద్ధము లాడువారు 29, నుఆి 
వారు మాత ఇహలోక బీవనముకంకు వేలు జీవనము లేదుః మజిమేము తిరిగి 

సజీవులము కాము అని పలుకుచున్నారు. 80, మణీ వారు తవు ప *భువ్చఎదుట 

నిలుచునపుడు నీవు చూచిన చాగుండును. అవుడు దేవుండు ఇది నిజము గాదా 

_ అని పనుకును, (ఆవుడు) వారు ఎందులకుంగాదు! మాప్రభువుసాకీ అని పలుకు 
దురు. అపుడు దేవుడు మారు మాయవిశ్వానమునకు బదులుగ నరక బాధను 
అనుభవింవుండు ఆని పలుకును, 

వ్యా॥ 27. అవిశ్వానులు (ప్రవ_క్షతో పరివోసముచేయట, దేవుని సూ 
చనలను తిరస్క-రించుట్క, నరకాగ్ని చూచునంత వజే. నరకమును ఆ.దలి 
బాధలను తమ కన్నులార భూచినతోడ నే తమ డంబములు వదలి తిరిగి బ్రవా 

లోక్యునకుంబోయి విశ్వాసులతో చేరి దేవుని సూచనలను తిరస్క_రింపము 
అని కోరుదురు. కాని అట్లావారు తిరిగి పో(జాలరు, వారు ఇపాలోకయులో 
రహస్యముగా చేయుచున్న పాపకార్యముల ఫలితము బయలు పథడెను, వారి 
కర్మల ఫలితమే వారికి లభించును. వారు నరకమును చూచి తిరిగి ఇవాలోక 
మునకు బోయి విశ్వాసు లగుదురని భక్షి ఫూర్వకముగ చెప్పుట లేదు. 
ఆపద తొలంగిన చాలును అని వారికోరిక, ఒకవేళ్ తిరిగి వారు ఇపాలోకము 
నకు పోయినను నరకమును మజచిపోయితిరిగి తను దుష్ట్రస్గ్థభావమునకు లోం 

బడ్ నివే.ధింపయిడిన “కార్యము ౪ చేయుదురు. వారు పలుకునది అబదమే. నిజము 
"కాదు, ఆపదలు కలిగి నవుడు నీతితో నుందుమని పలికి ఆపదలు పోయిన తరు 

వాత పాపములు చేయువారు అనేకులు గలరుకదా ! 89, 'సరలోకమందువి ణా 
సము లేనివారు ఇపాలోకములోనే సౌఖ్యమాలు అనుభవింప వలెను బ్రిడియె 
మాలోకము.ఏనికిందప్ప వేఖులోకమా! లేదు. మేము చచ్చి తిరిగి సజీవులము 

51 
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కాము. కావున ప్రాణమున్నంత కాలము సౌఖన్టి భోగములు అనుభవింప 

వలెను అని పలుకుదురు. 80, మానవులు తప్పక తిరిగి సజీవుల దేవుని యెదు 

ట తమ కర్మల తీర్పుకొఅకు నిలుతురు. అపుడు ఈదినము సత్వము కాదాలఅని 

ఆవిశౌ (సులు మందలింపం బడుదురు, ఆపుడు తిరస్కరించుటకు మార్గముండదు. 

ఒప్పుకొనియే తీరవలెను, కావున పరమును తిరస్కరించి అవిశ్వాస్నులైన వారు 

తమ కర్మల ఫలితముగ నరకభాధ అనుభవింపవలెను అని దేవుని చెలవగును, 

కావున బుద్ధిమంతుండ గు మానవుడు నత్యమతేమగు ఇస్తామ్ను స్వీకరించి 

ఖురానె షరీఫును అనుసరింపవ లెను, 

91. ఖద్-ఖ సిరల్ల-జీన-కద్ -జబూ బిలిఖా-ఇల్లాపా "వా త్ర-ఇ జా- జాఆణ్ 

పబముస్-సాలతు-బగ్-తతన్-ఖాలూ-- యా- హన్"రతనా-అలా - మాఫర్ర 
వజటీ 

వాల 

త్నా-ఫీహా-వహుమ్ "-యటామిలూ న-ఖభాబజా-రపహ
ుమ్ -అలా - జహూరిపామ్"ఆ 

లా-సాఅ-మాయజిర
ూన్ ,82.వమల్ -హయా-తు

ద్ "దున్యా-ఇల్లా-లఇబు
న్ -నల 

కొ-వున్వలద్ "దారుల్. _ఆఖిరతు-కారుల్ -లిజీనా
య త్తఖూన - అఫలా- తల్ 

= 
ఖిలూూన్ * . 

81. "జీవుని దర్శించుట అబద్ధమని తలంచి నవారు నష్టము పొందిరి, తుద 

కు అకస్మాత్తుగా వారికి పునరుత్థాన కాలము వచ్చునపుడు అయ్యో దాని విష 

యము మేమెంత కొలత చసితిమి ఆని చింతపడుచు పలుకుదురు. మఆీవారు 

తము ఏంపుల్నపె తమభారను లను మో యుదుకు, జాగ గృపడుండే, వాచ చమూ 

యు భారము వాల చెడ్డది, $2. మణి ఇపాలోక జీవనము ఆట వినోదములు 

మామే, మణీ పరలోక గృహము భోక్కీ సరులకు చాల శేస్టమైనది. ఏమి 

మిరు గహింపరు. 81. చచ్చితిరిగి సజీవుళై చేవుని సన్ని ధానమునకు పోవు 

దుము, ఆతని నిదర్శింతుము అని నమ్మని కాఫిర్లు చచ్చి తీర్చుదినము నందు నజీ 

వులగునవుడు చాల వ్యసనపడి ఇక లోకమునందు పరలోక విషయమును ఆ శోద్ధ 

వహించి చాలనష్ట్రము లోటు గావించు .శొంకిమి అని చింతింతుచు. అప్పటి ప 

శా తాపము పనికి రాదు, అపుడు బ్రహలోకములో తాము గావించిన పాపకొర్య 

ముల భారము తమపీ౯పులవై మో యుగురు. వారుదానీ భరింపలేక పోవుదురు, 

అది చాల చెడు ఫలిత మొసంగు భారము. దాని ఫలితము నరక. నివానమయు, 

న. కాఫర్జు ఇహలోక జీవన మే జీవనము, చేటు జీవనము లేదు అని పలుక 

చుండిరిగదా! వాస్తవము చూచిన పరలోకమునకు ఎదుట ఇపహాలోక జీవనము 

ఒకయాట, ఒకవినోదము నూ[త మే. భక్షలకు శ్రైష్టమైనది పరలోకగృహము, 
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అందు నదా స్వర సౌఖ్యములు లకించును, కావున ఇపాలోకమునందు పరలో 

క గృహమగు స్వర్షము పొందు'కు మానవుడు కృషి సలుపవలెను. అది వదలి 

ఇహలోక కామ భోగములకు లోనై పరలోక చింతవదలుటజ్ఞానులక యగదు, 

88. ఖద్ -నఆ లము- -ఇన్నహూ-లయవ్-జును కష్బిజీ- యఖూలూన- ఫణి 

న్నవామ్-లా య క్రజ్. బిబూకన.వలాకీ న్నజ్ న్ జాలిమాన-బి - ఆయా - తిల్లాపిాా- 
టీ లి డీ వా టీ 

యశ్ పాదూన్. 84 వలఖద్- రుజ్ -బిబత్ -రుసులుమ్-మిన్ -ఖన్లీక ఫ ఫసబరూ అ 
అవాలని జాలీ pa జాలీ 

లా-మాకుజ్ -బిబూ-వ ఊజూ -హా తా-అతావుమ్-న సొరునా-వలా-ముబిద్దిల-లికలి 

మా-తెల్లాహి-వలఖద్-జాఅక-మిన్-నబిఇల్ “మర్ -సలీన్, తర్. వళన్-కాన- _కబుర 
లా ౪ 

అ? ౨క-ఇఅరాజు-హుమ్-ఫజినిస్ స-తతలక- అన్ " తచ్-తని య-నష్సున్- ఫిల్ -ఆక్జి" 

జా నుల్లమన్-ఫిన్-సమా ఇ-ఫ తౌ-తియహుమ్-బి-ఆయతిన్ -వ లే -పా"అల్లాహూు- 

లజవళముక్ డేల్. వుడా సలాతక్రూనన్న న్న-మినల్ -జాహీ లీన్. 36. ఇన్నమా 

యస్ కడీ-బుల్లజే? న-యస్-మడఊన వల్ -మొతౌొ-య బా-అసు వమాుల్లావు సుమ్ము 

ఇలెహి-యుర్-జఊన్. 

89 వారు పలుకు మాటలవలన నీకు దుఃఖము గలుగు చున్న విమయచము 

మారు చాగుగం జెలియును. కాన్రున వారు నీను అబద్దవాదివి అని నిన్ననుట 

లేదు, కాని ఆ దుర్మార్లులు చేవుని. సూచనలను తిరన్కరించు చున్నారు. తిక 

నీకంెకు ఫూర్వము గడచిన అనేకులు (ప్రవక్త క్లు ((పజలచే) తిరస్క_రింపః టుడిరి, 

కావున వారు ఆతిరస్కారమునకును వారికి గలిగిన హింనలకును ఓర్పుకొొనిరి, 

తుదకు వారికి మా సహాయము లభించెను. మణావరును "జీవుని నాక్వములను 

మార్పంజాలరు. మజశజీయు నీకు[పవ_క్షల కోన్ని విషయములు తెలిసి యున్నవి, 

85, మణివారి తిరసా్మ-రము నీకుభారముగాం దోంచినచో నీవు భూమిలో నొ 
క నురంగముగాని ఆకాశము లోనికి నొక నిచ్చెనగాని వెదకి జేంగలిగి తిచేని 

యొక సూచన వారికీంగాను తీసికొనిరమ్ము. మతి దేవుండు కోరిన చో వారండ 
లీని సన్మార్లయు నకు డెచ్చియుండును, కావున నీవు మూథులలో చేరిన వాం 

డవు కాకము, 86, ఎవరు చెవియొగ్ని వినుదురో వారు స్వికరింతురు. మఆీ చే 

వుండు మృతులను సజీవ్రలు గా జేయును. నురలఆతని యొద్ద శే ర్పాంసంబిశుదురు, 

వ్వా! 88: 84. హజత్ రనూలువారు ప్రజలయందు చాలవ్యేము గలవారు. 

అండోజును నన్మార్దము స్వీకరించి యభాయలోకములలో మేలుపొందిన బాగుం 
డును అని నివారికోరీక. దానికీ విరుద్ధముగ కొంద అం అవిశ్వానులు ఓ ప్రవక్తా! 
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నీవు చెప్పుబోధ మేము వినము, నీవు "జీవుని ప్రవక్షవు అనిచెప్పునది సత్యం -” 

గాదు అని తిరస్కరించుచుండిరి, దుష్టుల పలుకులు పాజత్ రసూలువారికి nr 

ముగా దోంచునవి. ఆందుకు “దేవుండు హజల్ ముహమ్మదు వారినిజూరడి,. ఈ” 

చు అవిక్వొసులు నిన్ను తిరస్కారించుట చేదు. కాని వారుదేవుని సూచన లగ) 

వాశ్యములను తిరస్కరించుచున్నారు. (ఎందుకన మక్కా- ఖ్నురెషులు పాండే. 

ముహామ్ముద్ వారిని వారికి (ప్రవ_క్తపదవి లభింపక ముందు సాదిఖ్ (సత్యవ,౪ ” 

డు ఆని *ిలుచుచుండిరి, కాఫర్గు “దేవుని వాక్యములను మతబో
ధను నమ్మక గ క్ 

స్కరించు చుండిరి, కాని ముహామ్మదు వారిని వారు సాదిఖ్ (సత్యవఐ? | 

అని పలువచుండిరి. నీక పూర్వము అనేక (ప్రవక్తలు గడచిరి, వారిని క వో 

అవిశ్వాసులు దూషించి వాంపించిరి, వారు దానికి సహించియోర్పువ!ి - 

చిరి, తుదకు "జీవుని సహాయము (పవ క్షలకు లభించెను, వారి శతువులు సక 

స్పుందిరి, "డదేన్చయ పలుకు వాకన్టములను ఆతని వాగ్గానమును ఎవరునుమాాాా! 

జాలరు, కావున తుదకు నీకు దేవుని సహాయము లభించును. శత్రువులు నుఖి వా! 

గలరు. వూర్వము గడచిన (పవక్శల విషయములు నీకుం దెలిసి యున్నా ౫ = 

వాని చూచి సపహానము వహింవుము అని దేవుని సెలవయ్యును, 85, జన = 

దేవుని వాక్యములను తిరస్కరించి ఇస్లామ్. మతమును స్వీకరింపక "దేవుని ప్ర & 

తో "దేవుని సూచన ( మోజజా) న దాయుండీన (పజలు మూాచి విశ్వసింప గ ఇ 

రు అని పలుకు చుండిరి. వానికి హజత్' రసూలువాస అట్లు సూచన యు =| 

యందు విశ్వసించిన చాగుందునుఅని తలంచిరి. ఆందుకు "దేవుండు "నీవ. 

సముయోచితముగ సూచనల పంవు వారము, మేము సంపు నూచనలకంక శే. 

నది వారు కోరునట్లు నీకు దొరికిన యొడల భూమిలో సురంగము వేసి a 

ఆకాశము లోనికి నిచ్చెన పెట్టి యొక సూచన తెచ్చి అవిశ్వాసులకుచూసు:. 

"దేవుండు కోరినచో అందలును సన్మార్షము స్వీరికరించునట్లు చేయం? ఇ 

కాని అట్లు చేయలేదు, దానికి నీవు చింతపడ నక్కఅులేదు, తికి. అందజు. ౫ 

నమ్ముదురని యాశ వెట్టుకొనకుము. ఎవరు హృదయ పూర్వకముగా చెది క 

నీ దేవుని వాక్యములను వినుదురో అటివామ బోధన స్వీకరించి విశ్వనీంతె ఇఇ 

తిరస్కార భౌవముగల అవిశ్వాసులు విననిచో వా రెట్టు స్వీకరింపంగలరు. ఎ 

లకీ అవిళ్వొనుు ప్యావయములు చచ్చినవి. వారు బకికియు మృతులవనలెన ౧ 

రు, వారు తీస్పు దినయునందు సజీవులై "దేవుని సన్నిధానమున నిలచినపుడి ఇ ఇ 

మునందు తిరస్కరిం నుచున్న విషయములను కన్నులార చూచి నమ్మగలడ . 

పుడు నమ్మియు (ప్రయోజన ముండదు, అని హాచ్చరింపం బడియెను, 

+ అ] ల. కీ 
| 
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ఘల్-ఇన్నల్లాహ-ఫాదిరున్.ఆలా-అన్-యునజే-జిల-ఆయతన్- వలాకిన్న -అక్- 

గళవుమ్:లా-యల్ లమూన్. విరి. వమా-మిన్- దొబ్బతిన్ -ఫిల్-అర్ బీ - వలా- 

ఛోబ్పంన్'యరీ రబిజనా-మైహీ-బిల్లాఉమ-మున్' ఆమ
్ _సాలుకుమ్ = మాఫర్ 

శ్నా-ఫిల్-కి తాబి-మిన్-సలన్-సుమ్మ-ఇ లా-రబ్బిహామ్-యక్రాషరూన్. 89. వ 

ల్లవీన-కలోబిబూ-బి అయాలినానుమ్మున్-వబుక్ళున్-ఫిక్ జులుమాతామన్"'యష9 

లావు-యుజ్ _లిక్హు-వమన్-యహా-యవీ -అల్ వబ లలాసీరా 
తిమ్-ము సఖీ మ్ 

87, మలీయు ప్రవక్త యొద్దకు ఆతని (ప్రభువునుండి యెందుకు సూచన 

రాలేదు అని వారు పలుకుదురు. బేవుండు సూచన పంవుటకుశ_క్రీగలిగియున్న్నాం 

డు. కాని వారిలో పెక్కు_మందికి తెలియదు అని ఓ (పవ క్ర! పలుకుము. ఏ8, 

భూమిపై సంచరించు జంతువుగాని తన "అక్కలతో నెగురు పవీగాని (సృ 

నిలో) మోవంటి జే. మేము (గంథములో నెద్దియును వదలి పెట్టలేదు, వీదప వా 

రందణును తేమ (ప్రభువుల ద్దకు రవ్పింపంబడుదురు, 89, మలీయు మాసూచ 

నలను తిరస్క-రిం చువారు చెవిటివారును, మూ:గలును, అంశ కారములలోనున్న 

వారును. "దేవుండు తాను కోరిన వారిని దు ర్మాక్షయులో పడవేయును, మలి 

తాను కోరినవారిని సన్మార్లమునకుం దెచ్చును, 

వ్యా॥ 7. కాఫిర్ణు హజత్ వై గంబరులవారితో నీవ్ర భూమినుండి యూట 

లు ప్రవహించునట్లును కాలువలు [పవహించుచు కర్ణరూర (దాతవృతృములు 

గల లోయటలు గలుగునట్లును, ఆకాశమునుండి దాని యొక తునుకకీంద పడు 

నటును దేవునిని ఆతని దూతలను మాయెదుట వచ్చునట్లును నీవు చేసినచో 

మేము విశ్వసింతుము అని పలికి వారు కోరినట్లు ఎందులకు ఒకసూ చన (మో 
జిజా) ప్రవక్త యొద్దసరాదు అని అడుగసాగిరి. అందుకు "జీవుండు తనకుమోరు 

కోరినట్లు సూచనలు పంవుటకు శ క్మిగలదు. అతండు సర్వశ కండు. భూమ్యా కా 

శములలోని “కార్యములు వాని వానికి తగినట్టు జరుగు చున్నవి. వానిలోని రహొ 

స్యములు వాని వీరు మాలోని వెకుముది!ి. బెలియదు. మానవులు కోగి 

నట్టు జనుండు సూచనలు పంపినచో లోకమే అల్లకల్న మగును, తరి, 

ఇదు మానవులు కోరినట్టు సూచనలు (మోజిశే) ప.ప సండుటు 

కారణములను సమాధానములను నూచిపంబడినవి. భూమిలోనిజ-తు వృలును, 

ఆకాశములో  నెగురు పమ్వులును సృష్టిలో మానన్రృలవంటి వె, మా 

నవలకు బుద్ధియు జూనమును గలవు. వాని ననుసరించి కృషి. సివి తన జీవన 

వసతులు కల్పించుచు మహత్తరమైన వస్తువులు కల్పించుకొనుచున్నారు. ఆఫు 
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జంతువులకు పథకుులకు బుద్ధి స్వాతంత్యము లేదు, దేవుండు ఒనంగిన సహాజసాధ 

నములలో తమ జీవనము గడపుచున్నవి, మానవులక్ము బుద్ధిస్వాతంత్యములు 

గలవు, కావున గమనించి ఎస్పి సన్నము వి దు రాక్షము అని తెలిసీకొని 

న న్యార్లము అవలంబింపవల న. తేన బ్ఫుని ఉపయోగవ క బలవంత పెట్ట. నట్టి 

సూచనలు వచ్చిన విశ్వసింతుమని చెప్పుట మానవులకు దగదు, సర్వము చే 

వుండుగ్ళంథము( లౌ హె హానువా ఫూజు)లోలిఖించియున్నాడు. ఎద్దియునువదల లేదు. 

తుదకు అందబును తిరిగి సజీవ్రులె జీవుని సన్ని ధానమున నిబుతురు, ఆపుడు 

కర్మల తీర్పు అగును. కక, 89, నని సూచనలను నమ్మక తిరస్కరించి ధర్మ 
బోధను వినక చెవింటివారగుదురు. తౌము ఇతరులతో ధగ్మమార్టము అడుగక్ష 
మూంగలగుదురు. అవిశ్వాస మనెడి యంధకారములోపడి భక్ మార్షము శరా 

డరు. ఇట్టి స్టీతిలో వా రెట్లు నన్నాగ్షమునకు రాగలరు. కానన వారు తౌము 

చేసికొన్న కర్మ లవలన నే డేవునివే సగ ముపొందనివానై రి, ఎవరు చేను? డొ 

సంగిన బుద్ధిజ్ఞానమలను ఉపయోగింతుగో "బెవుంకు. వారిని సన్మార్లమునక్షుం 
దెచ్చును. అట్టివారు ధర్మబోధనలవలన మంచి ఫలితము పొందంగలరు, 

రీ! రీ 

40. ఖుల్ "అర-ఐతకుమ్-ఇన్-అతాకు మ-లజాబుల్లాహి-కొ-అతత్ -క్రు 

మున్ -సాఅకూఅై-రల్లాహి-తద్ ఊన-ఇన్-వన్తుమ్ - సాదిఖీన్, 41. బల్-్రి 
య్యాము-తద్ ఊన-ఫయక్ వీఫు-మాతవ్ -ఊన-ఇై హి-ఇన్-పా అ-వతన్ సొన 

మాతు ప్రకూన్. 

40. చూడుడు! "దేవుని శిక్షగాని లేక ప్రళేయము (భియావుత్ ) గాని 
మోమై వచ్చినచో మారు దేవుని వదలి యితరులను వేంజెదరా ! మారుసత్య 
వంతులై నచోం దెలుపుండు. ఆట్లుకాదు, మిరు ఆగని నే చవేంజెదరు, ఆ దస 

తాను కోరిన చో వకష్ష్టయునకు(గాను మారు అతని వేండుదురో దాని తొలం 
గించుచున్నాండు, మణి మారు చేనునికి సాటిగ కల్పించు చున్నవానిని మజచి 

పోవుదురు అని ఓ (పవక్తా! పలుకుము. 

వ్యా! 40, 41, మానవుడు తనకు ఆపదవచ్చినవుడు తన చిలర"దేవత 

లను వదలి విధిలేక నర్వశ కుడగు జేవునినే "వేండును. కఇపామునందలి యాస 

దలను, (పళలేయము (ఖియావతు) నందలి చాధలను "దేవుంజే తొలంగింపవ లెను. 
బాగుగ యోచించినచో "బేవుంజే పూజ్యుయ, అతనినే యా రాధింపవలెను, 
అనివదలి + విల్లర చేవతలనుపూూజి చుటనరి కాదు. ముతియుడఆభయలోకములలోని 

ఆపదలలోఆ. ఏ చిలర -చేవతలనునుణ చిపోవల సీవచ్చును.అవికష్టము లందు పనికి రావు, 

42, వలఖద్- అర్బల్నా -ఇలా-ఉమమిమ్-మిన్ -ఖన్లీక ఫఅఖుజ్నా" ముమ్ 
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లిల్-బాసాఇ-వ బే-జర్రాఇ-ల-అల్లహుమ్ యత - తజర)ఊన్. కి, ఫలా-లా 

ఇకా? దొఅవుమ్-బాసునా- -తజ గ్రడా-నలాకిన్=ఖసత్ -ఖులూ -బువుుమ్ "వజ 

య్యాన-లవుముష్. పెళానుమాశానూంయల్నులూన్. 44, (లమ్మా"నసూ- 
జాతీ ది 

దీ! 

నజ క్కీ-రూ-బిహీ - ఫతవ్ా- ఛా-అ అలెహిమ్ -అబ్వాబ-వల్లి-మైఇన్ - వాతా 

జాం -ఫరిహూ-బిమా-టో ఊతూ-అఖజ్నా-వ్వామ్-బగ్ క కన్-ఫఇజూ- వుమ్ "మూళ్ల్ 
టీ టు 2 

సూన్, 45. ఫఖులిఆ- దాబిసల్ _ఫోంమి లజీన- సలమూ-వల్-హామ్దు - లిల్లాహా 

రబ్బిల్-ఆలమిన్, 

42. మఠకీయు నీకు ఫూర్వముండిన చెక్కు. సంఘముల వారియొద్దకు (పవ 

కల నంపితిమి, ఆ విదప వారు వినయముగలిగియుండుట్న క వారికి యిబ్బందు 

లును కష్టములును వెట్టితిమి. 48. పిదప వాలెందుల వావి మాబాధ వచ్చి 
నపుడు వారువినయము వహీంపలేదు! కాని వా రిప్యాదయములుకఠినము లా యొను. 

నుతి వారు చేయుచున్న కర్మలు మంచివిగా ల్ ంచనట్లు సైతాను వారికి చూ 
పీంచెను, 4&4, వీదప వారు తిమకు గలిగిన బోధను మజిచిపోంగా వారికి అన్ని 

వస్తువులు ద్వారములను తెజచిలిమి, తుదకు వారు తమ కొసంగంబడినవానివలన 

సంతోషపడి), మేము వారిని అకస్మాత్తుగా పట్టుకొంటిమి, కావున అపుడు 

వారు ఆశ వదలినవ్నారెరి, విదప ఆ దుర్మార్గులు నిర్మూలింపంబడరి, మతి నర్వ 

లోకములకు పోషకుండైన "దేవునికే సర్వస్తోత్రములున్నవి. 

వ్యా॥ 42, ఈవాక్యమయులలో వూర్వము గడచిన సంఘములవారికి వారి 

తిరస్కా-రమునకుంగాను వచ్చిన అపడలు వెప్పంబడుచున్నవి. ఒక పూానవు(డు 

ఏదైన పాపముచేసినచోవానికి "దేవునివలన వానికి బుద్ధిగలుగుటవంగాను కొం 
చెము కస్ష్రము గలుగును, అపుడుపాపములను మానుకొనీ దేవునిక్షమాపణక'ో"ర 

వ లెను, కశిన హృదయుడు కాంసాడదు. సైతాను కుట్రలకు మోసపోంగూడదు, 

సైతాను ఒక చెడ్డపనిని కూడ మంచియే ఆ అని మాసపుచ్చూను, కావున కమా 
పణ కోరిన చో మానవుడు రక్రింపంబడును, అకు గాక, మఆింత దుర్మార్గము 

వహించినచో, వాని మజివీంచుటకు -బేవునివలన నికి సంపదల 'ద్యారములు 

'తెజవంబడును, వాయ దానికీ కృత్య్ణత నలుపక పాస పకార్యములలో నే మునిగి 

పోయిదానికి శిక్షణా వా(డు దేవునిచే పట్ట్రంబడును, అపుడు వాయ్ అన్ని 

యాసలు వదలును, అట్టి దుర్గ్మాష్టలు తమ దుర్మార్ణమువల న లోక శాంతికి భంగ 
పలి చకుండున ట్లు నిర్మూలింపంబడిరీ, అస్షియును "దేవుని యన్న గహమే. కావున 

సర్వలోకములకు పోషకుండగు దేవుడు స్తోతాప్ట్రండు, ఆశని కే సర్భవిధము లైన 
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సుతులు చెల్లును, 
[pa 

pr.) 

46, ఘల్. 'ఆరఐితుమ్- ఇన్ - అఖజల్లావు-సమ్” 'అకమ్-వలబ్ - సార కుష్. 

వఖ్గతమ- అలా-ఖులూ-బికుమ్ -మ మన్” ఇలావాన్'వైరుల్సాహి-- యాతీకుమ్ - -బిహీ- 

ఉన్ -జుర్- శెళానుసరి 'ఫుల్-ఆ: యాతి" సుమ్ము మవుమ్-యస్ 'నదిఫూన్. 4:7. ఖుల్- తర 
న ఆ 

ఐ-తకమ్-ఇన్-ఆ ఆ కుమ్ "ఆఅ జా; -బుల్లాహి-బన్ “కతన్-ఇౌ-జపా-రతన్ - హాల్ - 

యుహా-లకు- ఇల్-లల్ -ఫా- ముదై ్-జాలిమూన్. శర: వనూం-నుర్ -సిలుల్ - ముర్ " 
a అయిన 

సలీన-ఇల్లా-ముబష్.- వీరీనావమున్- జెకీన- ఫమున్-ఆమనావలఆస్-లహా- ఫలా " ఖొ 

ఫ్రన్-వలావుమ్-యమొ-జ నూన్ , 49, వల్లచీన-కజ్-జబూ' విఆయాతినా * య 

వానతో బట్టి 

మస్పు-వుముల్ -అజాబు-బిమా-కానూ-యఫ్ -నుఖూన్ - 

46. మూడుండు. దేవుండు మోచెవులను కన్నులను పోగొట్టి మోవ్యూద 

యములవై ముద'వేసినచో దేవుండు దప్పు ఏ దైవము అవి మోకు చెచ్చియి పు 

సనా? అని ఓ ప్రవక్తా! పలుకుయ. చూడుము. మే'మెట్లు సూచనలను వారికీ 

తెలువ్రచున్నారమో! ఆ పిదప వారు ముఖము తిప్పుకొనిపోవుచున్నాయి. 47, 

చూడుడు! అకస్మాత్తు గాంగాని వెలడిగాంగాని చేవుని యాపద మాపై వచ్చి 

నచో దుర్శార్దులు తప్పు నితరు లెవరు నశింపంగలరు ? అని ఓహవక్తా ! ప | ప 

కము. కరి. మణియు మేము (ప్రవక్తలను సంతోషవా ర్త నీ వ్బువారలుగను భయ 

బోధ నిచ్చువారలునుగచేసి పంపుచున్నారము, ఆపిదప ప ఎవరు విశ (సీంచిన తా. 

ర్యములు వచేసీరో వార్తికి భయముగాని దుఃఖము-గాని యుండ 'నెరదు. మళవరు 

మాసూచనలను తిరస్కరించి అవిభేయులై రో వారికి బాధ గలుగును, 

వ్యా! 46. పాజత్ రసూలువారి విరోధులలో నిట్టు చెప్పవలెనని బే 

వుని నెలవగుచున్న దది, వినుటకు చెవులును చూచుటకు కన్నులును గ్రహించు 

టకు హృదయమును దేనుండు ఒసంగి యున్నాడు” తానిచ్చినవి దేవుండు తీసీ 

కొని చెవిటివారిగను అుభులుగను [గహింపలేని వారలుగను చేసీనచో నితర 

దేవతలు ఆని తిరిగి ముయ్యన్షంగలరా ? ఎవరును ఒసంగయాలరుగచడా ! కావ్రన 

మానవులు సన్మార్షయును [గహింపవలెను, "దేవుని బోధనుతిరస్మ_రింప రాదు. 
అకస్మాత్తుగాంగాని లేకకన్నులార చూచుచుండగ నే దేవుడు ఆపదను పంపి 
నచో ఎవరు రశ్షింపంగలరు ? చేవునికి సాటి కల్పించి చిల్లర దేవతలను వూ 

జించు దుర్మార్లుల ఆపదలకు లోనె నళింతురు, విశ్వసించిన భ కులు రక్రీంపం 

బడుదురు, వారికీ భయముగాని దుః కషి ముగాని యుండదు. “దేవుండు ఫూూర్వమా 
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నుండియు (ప్రజలకు సన్మార్గము బోధించుట క్రై పవ_క్రలను పంపుచు వచ్చును, 

వారు విశ్వసించువారికి ఉభయలోకములలో మేలు గలిగి స్వర్గము లభించునని 

యు, తిరస్కరించి అవిశ్వాస్తులై నవారికి నరకమున్నది అనియు బోధించుచు 

వచ్చిరి. కావున విశ్వనీంచి సత్కా-ర్యములు జేసిన భక్తులకు వలాటి భయము 

గాని దుకఖముగాని యుండంబోదు. వారు సదా స్వర్ష సౌఖ్యములు పొందు చం 

డుదురు, మణి ప్రవక్తలను తిరస్కరించి చేనుని సూచనలను నమ్మక తౌము 
కోరినట్టు సూచనలు (మోజజే) చూ వీంసవ లేనని (ప్రవక్తలలో పదివోసనూడిన 

వారికి నరకచాధ లభించును, అందు వారు నడా ఛాధలు పడుచుందురు, (బే 

వుండు మమ్ము రశ్షించుగాత |) 

50. ఖుల్ - లాఅఖూలు --లకుమ్ -ఇ్రస్టీ'ఖజా-ల్రనుల్లాహి- వలా- ఆఅ- 

లముల్ గ బ-వలా-అఖూలు"లకుమ్-ఇన్నీ మలకున్ "ఇన్ -అత్ -"తబిత-ఇల్లా-మా 

యూప+-ఇలయ్య ఖల్ -హాల్ -యస్ -తవిల్ -అతమా-వల్ _ బసీరు-అఫలా-తత 

ఫక్క_-రూన్. 

50. నాయొద్ద దేవుని ధనాగారము (ఖజానా) లున్నవనిగాని నాకు 

సర్యరహన్యము ( గెబు)లు తెలియుననిగాని మజి నేను "దేవునిదూత (ఫరిష్తా) 

అని గాని మాతో పలుకటలేదు. నాయొద్దకు వచ్చు "దేవుని సంచేశయనుమా 

(త్రము నేను అనుసరించుచున్నాన్లు అని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుము. అంధుం 
డును దృన్టీగలవాంచును సమానులగుదురా ? కావున ఎందులకు మోరు ఆలోచిం 

పరు ? అని ఓ ప్రవక్తా! పలుకుము. 

వ్యా! 50. ఇందు (పవ_క్షయుక్క. నిజమైనస్థితి తెలుపబడినది, (ప్రవక్త 

యుద్ద చదవునిశ_క్సిభోనున్న అన్ని సంపదల నిలయము (ఖజానా) లుండవు. 

మానవులు కోరినట్లు [ప్రవక్త వానినుండి తీసీ చూవీంపండు. సర్వము జేవునికీ 

అధీన మైయున్న ది,అటు లే పపక్తకు దేవుని యొద్దనున్న సర్వరవాసక్టమలుతె లియవు. 
"దేవుండు ఎంత తెలువునో అంతమా(తేము (ప్రవ_క్తకుం చెలియును. పివ క్త 

కూడ మానవజాతిలో చేరినవాండ. దానికి విరుద్దముగ "దేవదూత (ఫరిష్తా) 
"కాండు. అయిన (వక్తకును ఇతర నూనవులకును ఒక భేదముగలదు, అది 
"దేవుని సందేశము (వహీ) సెరుగా (ప్రవక్తకు వచ్చును. దానివలన (పవ క్ర 
తన పలుకులెలోను [క్రీయలలోను ఇతర మానవులను మించిపోవును. ఎంత 

"భేదము (గుడ్డివానికిని దృష్టు గలవానికీని గలవో అంతటి వ్యత్యాసము (పవక్త 

కును ఇఇతేరులకను గలదు. (ప్రవక్త హృదయ న్నేతములు దేవుని సంచేశము 
వలనను దాని మహిమవలనను చూడంగల విషయములు అ్రతర మానన్చలు 

ర్2 
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చూడలేరు... "ప్రవక్త చేయు కార్యమును, చేవుని నెలవు ననునరించియీ యుం 

డును. ఆతని సుగుణములు, ఆతేని భక కి నీతులు ఇత” నానవులకంకు శ్రే)వ్టము 

లెనవిగా నుండును, అందు యూ చించువారికీ (ప్రవక్త క్ సళ్యము తేపఏతెల 

మగును -కావునమానవులు ప్రవ కనుఅనుసరించీన చో దేవుని ప్రీతినపడయంగల
రు - 

51. వలన్ జర్ _బిహొల్లజీన" యఖాఫూన- అన్ .-యువోంష రూ- -9లా _ రచ్ళ్సి 

హీమ్ -లైస-లహుమ్ మిన్ - దూని హి-వలియ్యున్- -వలా- షథీ-ఉల్-లల. ల్లవుమ్ 

యత్తఖూన్. ర2,వలా- తత్ -రుదిల్లతే-యద్ ఊన-రబ్బవామ్. ఏల్ ౫దా తి_వల్ 

నాటీ 

అపి.యిస్టాయు కీదూన-వడి హ-హూ- మా-లలె లెక-మిన్ పాసాబీపామ్ - మిన్ మ 

ఇన్-న-మౌ మిన్ - ఫసావిక-అతై కమ్ -మిన్ మైఇన్-ఫతత్-. రుదహుమ్ - భత 
నానాటి 0 

కూనామినజీ_జాలి న్. లకి. వకజాలిక-ఫగన్నా-బద్-జహున్ విబఅ-జిల్ -లి 
(a) 

యఖూలూ-ఆ-హో- -ఉలాఇ-మన్నల్లావు-అలె లైహిమ్-మిమ్ -బెనినా- అతెసల్వా 

వు-బి-అత-లను- బిష్-పాకీరీన్, 54, వఇ్షజా? జాఆ-కల్లజన- యూమినూన - దిఆ 

యా- తినా-ఫఖుల్ -సలామన్- ఆ౨కమ్- కతబ-రబ్బు-కమ్
_అలా-నఫ్ - నీకి -- 

రషై-వుత-అన్న హూ-మన్-అమిల-మిన్-వమ్-సూఅమ్- జప 6-ల లిన్ ధా సుమ్ము 

ml జై అతి ది 

ఆతాబ-మిమ్ -బఅదహీ-వ ఆస్-లపహా- -ఫఇన్నహూ-గప్టూరుర్- రహీమ్, ర5. వరక 

జాలిక- నుఫ పస్. పిలుక్-ఆయాతి-వలి తన్ స్-తవీ న-సబిలుల్-ము[జిమిాన్' 

ర]. మణియు "దేవుండుదప్ప తమకు ఇతరు 'లెన్నరును సహాయులు 77 

ని సిఫారసు చేయువారును గాని లేకుండు స్థితిలో తేమ (ప్రభువునొద్దకు పోయి 

చేరవల సీ యున్నది అని ఛభయపడువారికి ఖురాను మూలమున భయబొధ ని మ్ము్ను= 

బహుశః వారుభీతిపరులగుదురు, 52. మణీయు ఎవరు తేమ (ప్రభువును ఉదంయ 

ము సాయంకాలము పాగిర్ణించుచు ఆతని ప్రీతిని పడయం శప్రళున్నారో 

వారిని నీవ దూరము చేయకుము. ఎంత మాత్రమును వారిలెక్క్- నీవై లేదు, మ 

"జంత మాత్రమును నీలెక్క వార్మివెనను లేదు. కావున నీవు వారిని దవూర 

పఅచినచో అన్యాయస్టుళలో = చేరినవాండ వగుదువు. ర్లి. మలణీయు. మాఅండంకి 

లోను ఏరి నేనా దేవుండు అను గహించినది యని పలుగటశె వారిలో కొంద 

తి మూలమున కొందఆని మేమిట్టు పరీక్లించితిమి. వచు కృతజ్ఞత సలుపని వా 

రిని బాగుగ “దేవుండు ఎటు" గా! రీ4, మలకియు మాసూచనీలను విశ్వసించు 

నట్టివారు సీ యొద్దకు వచ్చినపుడు మాక్ సలామ్. "దేవుండు కరుణించుటయే తన 
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విధిగా నియమించుకోని యున్నాండు. మాలో నెవడు ఆజానములతో తప్పు 

బేనీన వీదప దేవని తవూపణ కోరుకొని సత్పవర్తకుండై న వో జేవుండు క్షమం 

చువాండును దయాలువును అని ఓపివక్ష' పలుకము. 55. మశియు పాపుల 
మార్గము 'స్పష్టపడుట.కై యిట్లు మాసూచనలను వివరించి మొకుం ెలుప్రచు 
స్నారము, 

వ్యా! 51. జేవుని సూచనలను 'జ్వేవముతో తిరస్క్రరించుచుతాము కోరి 
నట్టు సూచనలు తీనీకొనిరమ్ము అని పలుకునట్టి యవిశ్వానులను పోని 
నమ్ము. ఇంక "దేవుని యందు విశ్వాసము గలిగి తీర్చ దినమునందు ేవుని యె 
దుట చేరంగలమనిన వారి తీస్పుదినమునందు చేవుడుదప్ప బాధలనుండితప్పిం 
చువారు ఎవరును లేరు. ఎవరును తోడుపడరు. మకెవరును నీఫారనువేసి ర 
శ్నీంపరు అని భయపడువారికి ఖురానుబోధ వినివీంచి వారిని భయ కెట్టవలెనుం 

ఎందుకన అన్ని పాపములను వదలి భయభక్తులుగలవారు ఖురాను బోధను 

విని ఆనుసరింపంగలరు. 52, కాఫ్టిస్స (ఆవి ళ్వౌనుల) లోని కొందజు ధనికులు 

వా(జత్ వై గంబరుల వారితో మేము మీబోధ వినవలెనని యున్నాము కాని 

మో యొద్ద కూర్చుండు వారు బీదలును భౌనిసలును నీచులును కావున మేము 
వారితో కలిని కూర్చుండ లేము, మాకొజకు వేఅునభ వర్పాటు చేయుండు 
అని పలికిరి. అందుకు "దేవు డు అట్టునలదు, అవిశ్వాసులు తేమ ధన గర్వముచే 
వభాక్కులను వాను నీచులనుగా చూచుచున్నాగని వారు రాత్రింబవళ్లు "దేవుని 

(పార్ధంచుచు దేవుని ప్రీతి పడయుటకు కోరువారు దేవునియొద్ద ధనమునకు గొ 
రవము లేదు. భక్తియే దేవునికి (వియము కావున భయభక్తులు గల ముసల్లా 

నులను అవిశ్వానులైన ధనికుల కొలుకు దూరము చేయవద్దు. అవిశ్వానులు కో 

రినచో ఆబీద ముసల్మానులతో నే కూర్వుండి బోధ వినవలెను అ గాక ధని 
కుల కొజకు భక్కులగు వీదలను దూరము చేసినచో అది న్యాయము కాదు. మత 
మను స్వీకరంచిన వీదలగు భక్తుల మూలమున ధనికులను "దేవుండు పరీక్షించుచు 

న్నాడు. ధనికులు తమ ధనగర్వముచే వీదలను నీచముగా చూచి బ్రట్టివాణే 

డేవుని దయకు పొ(్రు'లె నవారా. మేము కామా! అనిపలుకుదురు, చెవునికి స 

రషము చెలియును ఎవరు భ_క్తీపూ ర్వకముగ దేవునికి కృత జ్ఞ తసలుపుదురోవారే 

చేనుని దయకు పాత్రులు, "దేవుండు మొగములను ధనమును చూడండు. హృ 

దయములను చూచును. 54. ఇందు ముసల్మాను భక్తులకు దేవుని దయయు రశ్మీ 

ఇయు లభించును. గర్వితులైన ధనికుల పలుకల వలన బీద ముసల్మానులు చిం 

తింసయగూూడదు, పొరపాటుతో వైన తప్పు (పాపము) చేసిఎచో తమా 

పన వేడి నత్సవర్తకుళైనచో దేవుడు దయగలవాంక కావున కమించును, 

కర్. "దేవుండు తన వాక్యములను వివరించి “చెలుపుచున్నాండు. దానివలన 
~~ 
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పాపుల మార్షము ఇదియని తెలియును, భక్తులు పొపుల మార్గమునకుం బోక 

సన్మార్గనుందు శ వీరము గా నుండ గలరు. 

56, ఖుల్-ఇన్నీనహీతు “అన్అజ్- బుదల్తః స్న- తద్ ఊన
-మిన్- దూనిల్లా 

య” 

హీ -ఖుల్ -లా-అత్ -తీబి డ- జ-అహావా-అకుమ్-ఖద్ -జలలు
" ఇజన్-వనా-అనా - మి' 

నల్ " ముఖొా-లేదీన్. ర్, ఖల్ -ఇన్నీ అలా బయ్యిన తిమ్ -మిర్ -ర బ్మీ- _వక్రక్.జ జ 

బృమ్-విహీ-మా- వన్టీమాలన్-రళ: “-జీలూనబిహీ-బినీల్ "హుక్కు" ఇల్లా - లిల్లా 

హియభఖున్సుల్ -హాఖ్ఖ-వహువ పై ఖా పర్-ఫాసిలీన్, ర్§. ఖుల్-తా తా-అన్న- బస్తీ 
౬ 

మాతన్ తల్ జిలూన- బీపీ -అఖుడ యల్ -ఆమ్రూూైనీ ప శై నకుమ్ -వ
ల్లా హు 6౬9 

వట్ట నా. 

లీలము-బిక్_జూలిమోన్, 59.వం ఇన్దవూ-యఫాతిహాల్ = గ్లాలి- లాయఆ-లముహో 

బర్లాహున-వయల లము-వా ఫీల్ " "బిర్రినల్ బక. రి-వ-మాతేస్ -ఖుతూ మిన్ - 

వరఖన్-ఇల్లాయల-లమహా- -వలా- హాబ్బతిన్ఫీ సలు-మాతిల్- ఆర్బీ - వలా- 

రజ బీన్ వలా -యాబిసిన్ -ఇల్లా-ఫీ- క తా విమ్యువీన్, 

56. మోరుేవుని వదలి పార్టి చునట్టి*యి యితరులను "నేను (ప్రార్ధింప కరా 

డదు అనినాకు నిషేధము గలదు అని ఓ ప్రవ క క! పలుకుము, చేనుమో యిష్టా 

ను సారముగ నడువను. (అట్లు నడచినచో) నేను మార్షము తప్పినవాండ నై 

సన్మార్లము పొందినవారిలో చేరని వాడ నగుదును అని 'ఓపవక్ష 1 పలుకుము, 

ర్. సాప్రభువునుండి సాకు లఖించిన స్పష్ట మైన (పమాణముబై. "సనున్నాను, 

మీరు దానిని తిరస్కరించితిరి. పీరు "దేనికి లాను తొందర చేయుచున్నారో 

యది నాయొద్దలేదు. చేవునికిగప్ప నితరులకు అధికారములేదు. దేవుండునత్వ్య్ట 

ము దెలున్రచున్నా(డు. మతియు ఆతండే అందణి కంకు సేష్టమైన తీర్పు చేయు 

వాడు అని పలుకుము. మోరు చేనికీంగాను తొందర చేయుచున్నారో ఆది నా 

యొద్ద నున్నచో నామధ్యను మీమధ్యయును జగడము వీదిపోయి యుండును. 

మణీయు దేవుండు దుర్మార్లులను బాగుగ 'నెజుంగుసు అని పలుకును. 59. మ 

ఆయు రహస్యముల బీగమీలు ఆతని యొద్దనే యున్నవి. ఆతడు చప్ప నితరు 

'లెవ్వరును వాని నెణుంగరు, మణి యు భూామిలోను సము(దములో నున్నవి డే 

వుని కెటుక్. నులీయు రాలునట్టి పతి యాకును దేవునికిందెలియును. మణే భా 

మ్రిలోని చీశోట్లలోంయబడున ట్టి ప్రతి గింజయును పచ్చిదియును ఎండినదియును 

(సర్వము ప్రకాశమానమైన గ్రంథములో గంలదు. 

వ్యా! 56, ఇందు అవిశ్వాసులు సంబోధన గలదు, హ(జత్ వెగంబరుల 
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వారు కాఫీర్లతో నిట్లు పలుకవలెనని దేవుని చెల వగువున్నది, “జనని వ 
లన నాకు లభించిన దివ్టీజ్ఞానమును “దేవుని సెలవును చేను “కేనుని యేుకత్వము 
(తౌహాదు) నండే స్థిరముగా నుుడవ లెనని బోధించుచున్నవి, మణి మిరు 

"జీవుని వదలి ఫూజించునట్లి చి చిల్లర చేవతలను నేను వూూజింపను, ఆదినాక్రు నిప్పి 

ద్ధము, మాన్ని క్నుటలు సిన చేయుయ. నేను మోతప్పు కోరికలను అనున 

దీపను, మలి సన్మార్షయు వదలను: మోాకోరికలను ఆనుసరించిన వో సన్మార్షము 

తప్పిన వాండనగుదును, అట్లు ఎన్నటికిని. కాసరదు, (పవక లే సన్మార్షయు తప్పి 

పోయిన-దో నియ లగేక్షములో ధర్మమే న నళించునుగదా! 57, దేవుడు: సనా యొ 

కు ఆతని సందేశము (వకీ హీ) పంశ్రచున్నాండు, అందుగొప్ప ప)మాణములును 

నూచనలును నలవు' నేను వానిని స్వీకరించి అనుసరించు చున్నాను. మీరు ఆవి 

అబద్ధములని పలికి తిరస్కరించితిరి, కావున దాని ఫలితమును గూర్చి యోచిం 

ఫుయ్, కాఫీర్గు (అవి శ్యానులు) మేయ అబద్ధము అని పలుకు విషయము సత్య 

మెనచో ఆశాశమునుండి వూ పె వె రాళ్ళవర్షమే లేక వదైన ఘోరమైన యా 

పద దింవుము అని పలువచుండిరి. అందుకు పై గంబరులవారు అట్లుచేయట 

నా అధికారములో లేదు అది దేవుని చేతిలోనున్నది, "దేవుండు బోధించునదిసత్య 

ము. దానితిరస్క-రించి అబద్ధము అనిపలుకు వారినిగూర్చి ఆతంజే సరిహైనతీర్చ్పు 

చేయును- ఆతనికి మించి యువరును పోలేరు. శిత విధించట నావేతిలో ను 

న్నచో ఎప్పుడో మాకును నాకు నున్న వివాదము తీరిపోయి యుండును. కాని 

చేనుండు సర్వజ్ఞండు సర్వశక్తు డు, ఆతండు తాను కోరినట్లు సమయో చి తము7గా. 

"వేయును, శాఫీర్లు ఆపద రావలెనని తొందర చేసినను | తత్త అమే ఆపద పంప 

డు. అదియును ఆతని కరుణయీ, దేవునికి శ శ్రీలేదనిగాని ఆతనికి దూర్భార్డులు 

తెలియరని గాని కారణము వలన ఆపద వచ్చుటలో ఆలనస్ట మగుట లేదుః 

కాని ఆతనిదయ వలననే ఆలసన్టము అగుచున్నది అని జనులు (గహించునది. 

59. సర్వరహా స్వములు శీనునికి తెలియును. రహాస్యము (బు) ల బెిగమ లు 

ఆతని యొద్దనే యున్నవి. భూమ్యూకాశములలో నున్న సమస్తము 'బేవునికిం 

"డెలియు. ఆతనికి చెలియనిది యెద్దియును లేదు, సర్వము (సశాశమాన (గం 

ము (లౌ హె పవావపవాూవూపా) లో నున్నది. "కావున మానవులు చేయు ప్రితికా 

రయ -జేవునికిం చెలియు. డానికిందగిన ఫలితమును. కలదు, 

60. వవవల్లజే- యత - వఫ్- ఫాకుమ్- వ బిల్ -2లి-వయల. లము 

మాజరప్--రుమ్-బిన్ _నహోరి రి-సుమ్ము -యచ్" 'అనువమ్-ఫీహీ- లియుళ-జా- ఆజ 

లుమ్-ముసమ్మన్-సుమ్ము-ఇలై హి-నర్ బి ఉపమ్-నుమ్మ- యునబ్బి-ఉకుమ్ 'బిమా 



414 ఖురానెషరీఫ్ [కోండమ 7 

కన్తుమ-ళఆ ములూన్' 
60. మజీయ ఆతంటే రాత్రియందు మిమ్మ తేన వళమునకు ఆత్మల 

తీసికో నుచున్నాంయడ. మఆణ యు పగటివూ 0ట మోరు వేసినవన్ని యు ఆతన్సికి 6 

“డజెలియును. ఆ పిదప నియమింపంబడిన కాలము ఫూర్తియగుటకై. పగéకె 

ఫూంట మిమ్ము 'లేపుచున్నా (డు. పిదప మోరుఆతేనియొ ద్దకు రస్పింపంయిడుదు రు. 

ఆ ఓదప మిరు చేయుచున్న కర్మలను దేవుండు మోకు చెలుపును, 

వాని! 60. మానవుడు రాత్రి నిద్రపోయినవుడు తన దేహమున. గూర్చి 

"యే ఆతనికి తెలివియుడదు, అన్ని శక్తులు పోయినట్టగును. ేవుండు కోరి 

నచో నిద్రలోనే చావు నిచ్చును. శాని అట్టుగాక తిరిగి నిదినుండి లేపు 

చున్నాండు, ఎందుక న మాన వుండు ఇహ లోకమునందు ఎతకాల ముండ వలెనని 

దేవుడు నియమించి యున్నా (డో ఆకాలము కావలెను నిద్రన౦డీ మేలుకొని 

చయ్యయు ప్రతిశార్య్భమ ను "దేవునికీం బెలియును, ఆ కర్మల సలిలతేము. మానవుడు 

పొందవలెను. అందుకు చావు నిచ్చు చాన్నాండు, తిరిగి తీర్పుదినమునందు (జీ 

వుని సన్ని ధానమున నిలువవలసియున్న ది. అపుడు మా నవులకర్మలంగూరిి వొ 

రికి తెలుపంబడును. నిద్రపోయి తరిగి వేలుకొనుట చచ్చిన విదప తిరిగి సజ్లీన్రు 

లగుటకు పోలిక గలదు, అందుకు. దానివ్ వయమి చ్చట చెప్పంబడియెను, 
హలీ జీ లీ na. 

61, వవువల్ -ఖాహీరు-ఫౌఖ-ఇ బొ దిహీ-వయ.ర్-నీలు - అలై కమ్ 

హపఫు-జతన్ -వా తా-ఇజా-జాలఅ అహాద-కముల్ -మాతు-తెవని-ఫల్ బు- రును 

లునా-వముమ్-౯ల యుఫ(రితూన్, 62,సుమ్మ-ర ద్దూ-ఇలల్లాపి-మౌాలా - వాం 

ముల్ పాఖ్ఖి-అఆలొ-లముల్ -హుక్ము-వవువ-అన్-రడల్ -వోసీవీన్. 

61, మణియు ఆగంజే తన దాసులవై సంపూన్రాధికారముగలవాంయ = 

మణశీయు ఆగడు మోకు రత్షకులను బంపు చున్నా (దు. తుదకు మూలో నెవ్యను 

కై న చావు వచ్చినచో యాదూళలు వాని యాత్మను తీసికొనుచున్నారు. 
మటి వారెట్టి కొలత చేయరు. 62, పిదప వారు తేమ సతృ మైనపిభువగు దేవుని 

యొద్దకు చేర్పయిడుదుర్లు. వినుండు. అతనికే నర్వాధికారమున్నది. వులీంము 
బవాు శ సుమా ఆతండు లెక్క తీసికొను వాడు, 

వ్యా॥ 61. చేవునికి సరసృష్ట్ట్ర యధీనమై యున్నది, ఆతని యధికార మే 

| చెల్లును. దాను ((ప్రజ) లను ౧క్నీంచ టకుళ్కు వారి కర్మల లెక్క. వెట్టటకును 
దేవదూతలు దేవునిచే ని ౧ మింపయిడియున్నారు. ఒక్ మనుష్యుని శాలముతీరి 

' చావు సమావించినపుడు దూగలు వతురు, ేన్చని సెలవు (ప్రశారము (ప్రాణము 

వీయుదురు, అందు వలాటి- కొలుత చేయరు, తిరిగి తమ తమ కర్ణుల లక్కకుం 



శాండము 7] నూర యీ ఆన్ ఆన్ 415 

గాను తీర్చు దినమన”దు మానవులు "దేవుని యొద్దకూగప్పింపంబడుదురు. అవుడు 

మానవుడు తేన జీవితకాలములో చేసీయున్న పనుల లెక్క_ంతయు ఒక్క నిమి 

షములో జరుగును, అందు ఏలాటి ఆలస్యము కాదు. కావున మానవుడు తన 

న ర్వాధికారియగు ప్రభువైన దేవునిపీ) తిపడయుబకు విశ్వాసము గలిగి నత్కాా 

రష్టములు చేయవలెను. 

68. ఘల్ -మన్- యునల్జీకుమ్-మిన్-జాలుమా తిల్-బ ర్రి-వల్_ -బజౌరి- తద్ 

ఊనహూ-తేషర్రు క్ వఖుఫ్-యకన్ -లఇన్ "అన్ జానా-మిన్ - వోబిహీ-ల - వకూ 

నన్న-మిన్ ప్.-హోకిరీన్, 64, ఖులిల్లావా యునబ్జీ-కమ్ మిన్ హో నమిన్ - కుల్లి- 

కర్చిన్-సుమ్ము-అన్తుక్ -తువ్-రికాన్. 60. క్ హువల్- ఖాదిరు-అలా- అన్ - 

యన్ ఆ అక-అశె కుమ్-అనా- బర్ -మిన్ ఫౌఖి మమ్ శ్చ మిన్-తహ_తి - ఆర్ జు- 
rm అటిద్దూ ఇ గారా ఇ 

లికుమ్-జొ-యల్ "బిసకుమ్-షియ "ఆన్ వ -న-యు జ్లీఖు బఅ-జకువ్ -వాన- బఆ-జి న్” 

ఉన్బుర్- కై ఫ-నుసర్రిఫల్ -ఆయాతి-లఅల్లవుమ్-యఫ్ ఖహూన్. 

68. వినయముతో రవాస్యముగా వేడుచు ఈయాపదనుండి మమ్ము 

రశ్నీంచినచో మేము తప్పక కృతజ్ఞత సలుగ్రదుమని వేండుకొనునవుడు భూ నము 

(దముల చీళటులనుండి మిమ్మ ఎవండు రత్సించును అని ఓ ప్రపక్తా! పలు 

కము. రక, చానినుండియు ఒకొ-క్క- యిబ్బందినుండియు,  దేవుండే మిమ్ము 
రమీంచుచున్నాండు. ఆ పిదపకూడ మీరు ఆతనికి సాటి కల్పింతురు అని ఓ 
(ప్రవక్తా! పలుకుము, 65. మావైనుండి గాని "లేక మాపాదముల క్రిందనుండి గాని 

మోకు ఆపద ప.పుటకును, తేక మిమ్ము తెగలు తెగలుగాంజేసి పరన్సర కలపహా 

ములవలన ఒకరికొకరికి చాధ కలిగించుటకు ను ఆతనికి శక్షిగలదు అని ఓ వ 

వకా! పలుకుము, చూడుము. వారు (గహీంచుట క్రై మేమెట్లు నూచనలను 

వివరించి 'తెలుపుచున్నారమో | 

వ్యా॥ 63, 64. మనుష్యులు తమకు సమ్ముద్రములోను, భూమిళోను కష 

ములు పడినపుడు “దేవుసినే వేండుదురు. ఆపద తోలంగినచో జేవుని మేలుమటు 
వము ఆతనిని సదా కృృలజ్ఞత సలువుదుమని మొఆఅలు పెట్టుకొను-చు వాగ్రానము 

చేయుదురు, దేవుడు కరుణించి యాపదనుండి రక్రీంచిస-చో వారు ఆపదలో 
+ వేసిన వాగ్రానమును మజచిపోయి, తిరిగి చిలర "దేవతలకు మొక్కు_దురు, 

అటు "దేవుని మేలును మటిచిపోవుద్దురు. 65, అట్లుచేసి దేవుని శిక్షనుండి తప్పించు 
కనంజాలరు, ఆకానమునుండి రాఖీ వాన లేక భూమినుండి భూకంపము మొద 

లగు ఆపదలు పంపుటకు దేవునికి శకి గలదు, 'భేక (ప్రజలు పరన్నరము _వెరము 
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గలిగి తెగలుతెగలుగా చీలిపోయి ఒకరితో నొకరు కలహములు చేసీకొని 
హాత్యలు చేసీకొనునట్లు "దేవుండు చేయంగలండు. పరన్పర కలపాములు పుట్టుట 

కాడ గొప్ప యాపదరే, జనులు (గ్రహించి సన్యాగ్గము ననుసరించుటకై. 

దేవుండు తన సూచనలను, వాక్యములను వివరించి (పపక్త క మూలమున తెలుసు 

చున్నాడు, కావునమాన వులు దెవునిబోధనుగ ఏహించిసన్యాక్ష రమనలంబిం తురుగాక, 

ద 2 

66, వకజ్-పటబిపీా-- ఫామకావహువల్ -హఖాఖఘ-ఖుల్-లన్తు - అనై 

వమ్-బి-వకీల్ , 67. లివల్లి'నబఖమ్-య స్తఖర్రున్-వసౌఫతలలమూన్. 68. 
వాలీ లీడై ఇ ది వ 

వంజా-రవ-తల్లజీ జన -యఖూ-జూ న-ఫీ-ఆయాతినా-ఫ-ఆఆ రిజ్ "అన్-వుమ్ హతా 
per re 

యఖూ జా ఫనాదీ సీన్-గారిహ్లీ-వణమ్యా- యన్-సి-యన్న-కప్-మై తాను ఫలా 

త ఉద్ _బలదక్ స్. గ్రా-మఅల్ -ఫామిజ్ _జాలిమోన్. 69. నమా- అలల్ల శస 
అణాల వాట్ 

య త్రఖూ న-మిన్-హీ హీసా-బిహిమ్-మిన్ - మెఇన్-వలాళీన్..బి శా -  లఆల్రహుమ్ - 

య త్తఖూన్- 
66:67. మజియ్యు అది సత్య మైయున్నను దీనిని నీకలమువారుతిర స్కరిం మ 

చున్నను ' మోడు నేను రక్షకుయనుకాను. ప్రతి విషయమునకు ఒక్ కాలము 

నియమింపండి యున్నది. మతి సమాషహములోనే మిరు తెలిసికొన గలరు” అని & 

(ప్రవక్తా ! పలుకుము, 68, మణీ మాసూచనల విషయము వాదించువారిని నీవు 
చూచినచో అట్టివారు (దాని వదలి) ఇతర విషయములనుగూర్న్చి ముచ్చు 

టించుకొనునంతదాక వారినుండి తొలంగియుండుము. మణి ఒకవేళ్ సెతాను 
నిన్ను మటువంచవేసీనచో జ్జ వీ క్రి వచ్చిన న వీదప ఇబ్జె దుర్మార్గులతో కరాస్బుం డి 

యుండకుయు. 69, మణీ వాదించునట్టివారిని గూర్చి భాయభ క్తులుగ లవారివై "నె 

ట్లి బాధ్యత లేదు. కాని నారు భయభకు “కులు వహించుటకుంగాన్కు భొక్కులు వారికి 

బోధించుట విధిమై యున్నది. 

వ్యా! 65, 67, సత్యమైన గంథమగు ఖురానును తిరన్క 
రించినచో దేవుని శిత వచ్చును అను సత్యమైన విషయమును, నీ కులమువా 
రగు ఖు రెషులు అబద్ధమని తిరస్క-రించిరి గదా! దానికి ఓ అవిశాన నులారా | 

మోరు అబిద్ధమని సలీకినందు లవ మావై ఆపద తెచ్చుటకు నాకు "అధికారము 

"లేదు, ఆది పని కొదు ౪ నొకుని ప్రచారము వేయుట యీ. (వని విషయము 

సంభవించుటకు ఒక కాలము నియమింపంబడియున్నది, ఆది చవుసికి౯దెలియును, 
అది వచ్చునపుడు మారే తెలిసికొనంగలరు అని జవాబు పలుకమని = చెగంబరుల 
వారికి చేవుని సెలవ య్యెను, 68. దుర్మార్డులగు అవి శ్వానులు చేవునివాక్యమాలు 
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వినిద్వేషముతో లేనినిదలు మోఫుచు పరిహో'సమాడుచుందురు. ఆట్టిసభలలో 
ముసల్మాన భక్కలు కూర్చుండకూడదు, అట్లు కాఫర్గు పరిహాసమాడునవుడు 

వారితో కలిసి మెలనీ కూర్చుండి నచో ఆ పొప ఫలితము ఛక్తులుూడ వాం 

దుదురు. ఒకవేళ మచి కూర్చుండినచో క్ల_ప్తీకి వచ్చినవుడు ఆసభళ వదలి 

_ పోవలెను. 69. అట్లు వదలిపౌయిన చో "కాఫిర్హరు లభించు పొపములో ముసలా 

నులు భాగస్థలు -కొ చేరరు, అట్లు వదలివచ్చుటవలన కాఖీర్రకు బుద్ధివచ్చు నో 

మేము పరిహాశమాడున ది సరికాదు ఆని వారికి తోంచగలదు. ముసల్మానులు 

తమకి క్ కొలది దుష్టులకు బోధింసన తెను, దానివలన దుమ్హలు నన్నా మవలం 

వింతుకే మో అని ఆశయము గలదు, 
అవల టీ 

70. వజ-రల్లజీ-న ల్" కఖృజూ-దీనవాుమ్-లఇ-న్ -వలవొ-వన్-వ-గర త్ 

హుముల్ - సోయా-తుద్-దున్యార- వజక్కి-ర్- బిహీ-అన్-తుబ్ "సల-నఫ్ - నుమ్- 

బినూం- కనబత్ - లె స-లహోమిన్ - దూనిల్లాపి- హీ-వలియ్యున్-వలా- ష ీ- "ఉన్-వఇన్ 

త్రర్- దిల్-కుల్ల- "అద్- లిల్' “లాయాఖజ్ మిన్, వీ ఉలాఇకల్ల-జీన-ఉబా-సిలూ - బి 

మా-కసబూ- లవుమ్-న రాబుమ్-మిన్.పామిమిన్-వఆవా బున్- అలీముమ్- 

బిమా-కానూ-యీక్ -ఫ్రరూన్. 

70. మజియు ఓ (ప్రవక్తా! ఎవరు తవు మతమును, ఒక యాటగను 
వేడుకగను చేసికొన్నారో వారిని నీవు వడలి పెట్టుము. వాజి ఇపాలోకజీవనము 
వారిని మోసపుచ్చియున్నది, నుణీ "దేవుడు దప్పు నెవండునుసహాయముచేయు 
వాంయగాని సీఫారసుచేయువా6ండుగాని లేని స్థితిలో 'నెవండును తన కర్శలలో 
పట్టువడకుండుట కే ఖురాను మూలమున వానిని [కు బోధింవుము, మటి యు 
వారు బదులు (పరిహారము) గ సరమొసంగినను అంగీకరింపయడ దు. అటివాగే 

తవు కర్మలలో పట్టువడినవారు వారి ఆవిళ “(సమునకు బదులుగ వాదికి సలసల 

మని కాగు సళ్లు (తాగవలసియున్నది. మజ వారికి దుఃఖుకరమైన చాధగణదు. 
71, కాఫీర్లు (అవిశ్వాసులు) సీ(కరింపవలసీ యున్న ఇ స్పామ్ మతేమును ఆట గాను, 

చేడుకగాను చేసీకొనిరి® ఆ మతము చేవునిచే వారికొణకు నీయమింపంబడియు 
న్నను దానిగూర్చి. పరిహాసమాడుళున్నారు. వారికి లభిం చియున్న ఇహలోక 
సంపదలకు వారు మోసపోయి పరలోకమును మణిచియున్నా రు, ఇట్టవారినుండి 
తొలంగియుండవలెను, అయినను వారీకి ఖురాను వినివీంచి దాని మూలమున 

వారికీ బోధ చేయవలెను, ఎందుకన ఆబోధనువిని దుర్మార్గము వదలి నన్నార్టము 
నకు వచ్చి పొపకార్యములను వదలి పాపముల శిక్షనుండి రక్షణపొందలి అధు. 

A838 
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దుర్మార్గులకు నరకణాధనుండి తప్పించు సహాోయు తెవరు నుండంజూలరు. "దేవుని 

సహాయము తప్ప ఇతరుల సహాయము దొరకదు, సాపాన్నుండు తన పాప 

ముల శివనుండి రక్షణపొందుటకు సర్వపరిపళగము (బదులు) ఒనంగినను అవి 

యంగీకరింపంబడవు. మణి వాని శిక్ష తొల౬గదు. ఆవిశాాసులు దప్పి తీర్చుకొను 

టకుగాను నలసలకాగు నీళ్ళు తా )గవలసీవ చ్చును, మలకీ దుకిఖకర మెన నరక 

చాధలు గలుగును, కావున మానవుడు ఇహనంపదలచే మాసపోక పరమునకుం 

గాను కృషీ సలుపవ లెను, 

తో i 
eer. 

71. ఖుల్ -అనద్ -ఊ మిన్ 'దూనిల్లాహిూ-మా లాయన్-ఫడ నా-వలా-య 

ణా 
అబీ న రీ అతడా జాతి 

చై 

సరు్రనా-వనురద్డు అభా ఆఅ-ఖాబ
ి నా-బఅద-ఇ -హా దా-న ల్జాహు-కల్ల- బీన్ - 

ఆం ఆవలి ని 

క్ అల క్ష మి లీ ల డా 

రవొ-వత్-హుప్-మైతాను-ఫిల్- అర్ జి- ఫూ రాన-లహూ-అస్ -హోబున్ - యద " 

అ ఆశి దా —- 
ఊన పూ-ఇలల్ "హుదల-తినా-ఖుల్ - ఇన్న-హుదల్లాహి - న్చువల్ - వలు దోవ 

అనే లి _ అలాల 

ఉవిర్నా -లి-నుస్-లిమ-లిరబ్బిల్ -ఆలమిోన్ , 72. వఆన్ _అఖీ యూస్ "సలాతీ- వ 

అాటో వలే అలలో లీ జీల అశశాకీవే 

హో వహు-వలజీ ఇలెపహా మహ "షరూన్, 73వహ వల్రజీ-ఖ లం-ఖుస్ -సవూ 
ళం 

వ్ర- 

ఖ్ ర రీ 0 వాలి నా 

వాతి-వల్ అర్ -జ-బిల్ _పాఖ్ ఖవయామిాయఖూ ౪ న్ సయకూన్ , 74, ఖా 

అరి క ౦ 
అలాటి. ఆటీ ఎట్ 

లువుల్ హాఖ్ ఖు-వలహుల్ “మయుల్కు--యావమ- యున్ -ఫఖు ఫిస్-సూరి-ఆలి 

ముల్ -సాబి-వహ్-వహాదతి-వహువల్ -వాకీముల్ -ఖబీర్. 

71. "దేవుని వదలి మాకు లాభముగాని నష్టము గాని చేయంజాలనట్ట 

వానిని మేము ప్రార్థిిపవలయు నా! మణీ రేవు డు మాకు సన్మార్టము చూపిన వి: 

ప సైతానులు ఒకనిని భూమిలో మాము తేప్పి-పంగా నతండు చేవులాడుచుం 

డ ఆతని స్నేహితులు సన్యార్దమునకుంగాను మాయొద్దకు గమ్ము అని విలుచుచు 

న్నపుడు ఏమియు తోంచని వానివలె మేముకూడ సన్మార్షమునుండి మరల వల 

యునా అని ఓ పివక్తా! పలుకుము. బేవుండు చూవించినబే సన్మార్హము, మణి 

'మేమసర్వలోకము ల పృభ్గువునకు వి ధేయులముగనుండవ లెననియు, 72. నమాజు 

స్థిరముగ సలుపవతెననియు "దేవునికి భయపడ వలెననియు మాకు అల్ల ఇమెనది, 

మణీ ఆతని యుద్దేే మోరందలు గ ప్పీంప. బటుమగని ఓ (ప్రవళా! పలుకుము, 

గల. మణియు అఆతంజే అఆకాశములను భామిని ప్రయోజనార్గమయు సృష్టించిన 

వాయ. నుజి వదినమునందు అగుము అని సలువనో అపుడే అగును, 74. ఆతసి 

మూట సత్య మైనది, సూలు (కొమ్ము) ఊ.దయిడు దిన ముసందు “దేవునిచే ప్రభుత్వ 

ముండును, అతేండు రహా'సస్టములాను బహినంగములును 'ెలినీనవాంయ, ముజియ్యు 
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అతండు వివేచనా పరుండును సర్వజ్ఞండును. 

వ్యా 71:72, బి గహారాధకులు ముసల్మానులగో మిరు ఇస్లామ్ మతేము 

ను వదలి మాగో సేరుడు అని పలికి, దానికింగాను ఈవాక్యములలో జవాబి 

య్యంయిడినది. సత్వమళమైన ఇస్టామ్లో చేరి "దేవుని పారిర్ధించునట్టి మసలాగాను 
భఛకుల్పు వలాటి క్రీను మేలు శోయరాని శకి హీనులగు చిల్లర చెవతలను పా 

దింప నేరగు, సర్వశ కండును సర్వజ్ఞుయను భూ మ్యాశానములు మొదలగునవి 

(పయోజనార్గ భు సృష్టించి పోషించు వాండునగు "డేను నే ముసల్మానులు (పొ 

గ్గింతురు, సంశ్గార్లి ముగు ఇస్లామ్ నవా: వదలినవో దోవతవ్పీ మార్లము దెలియక 

చేవులాడు వాని పోలిన నారగుదురు, మార్లము తస్పిన వానిని వాని స్నేహా 

తులు సన్మార్షశు- నకు రమ్ము అని వీలచినను వానికి వమియు తో చం చేవులా 

డును అటులే మోతము లభఫించుఓకు మార్లము ఇస్లామ్. దాని ననుసరించు వా 

(జల్ వైగంబకుల వారును వారి శిష్యులును మార్హదర్శకులును న్నేహితులును 

కావున ఇస్తామ్ను వదలి అవిశౌ్యనుల మార్షమాు అవలంబింసం గూడదు. "బేవుం 

డు చూవిన మార్షమగు ఇస్తామ్ నుత మే సన్మార్గము. కావున ముసల్మానులు 

'జేవ్చనికి. విధేయులై ఆయిదు ఫూంటలు స్థిరము గా నమాజు సలువుచు బెవుని 
యదు భంయయభన్నులు గలిగి యుండవలెను చేనుని యొద్దకు తీర్పు దిననునందు 

అందణును చేరుదురు, 7కి. తీర్చు దినము (ఖియామత్ ) "దేవుని నెలవు కాంగానే 

అగును, 74. "బేవ్రండు చెనివిచ్చినట్టు అగును, (ప్రాణులు తిరిగి నజీవు లగుట 

శై సూరు (కొమ్ము) ఊందంబడును. ఆదినము సర్వాధికారము దేవునికే చెల్లును 

ఎవనికింగాని యేలాటి అధి కారముండ నేరదు. సర్వజ్ఞుడగు బేవుం డేపూజ్యుయ. 
నా 

75, వల్తిబ్ -ఖాల-ళ బౌ పా ము-లి"అఎహి-ఆజర-అతత్ -తల్లుబు - అస్నా- 

మన్ -ఆలిహాతన్-ఖఇన్నీ -అరాక-వఖౌ-మక-ఫీ.జలాలిమ్_ముబీన్, 76- వ-క-జా 

ర్రికనరీ-ఇ(చాహీమ-మల-కూతస్ -సమా- వాతి-వల్ -అర్ జ-వలి-యకూన -మినల్ 

మూఖిసీన్, 77. ఫలమ్న్మా-జన్న-అనై -హిల్ ఇలు రఆ-కౌ కబన్ -ఖా ల-హోజా-ర 

బ్చీ-ఫలమ్మా" అల" ఖాల లా-ఉహీబ్బుల్ -ఆఫిలీన్. 78. ఫలమ్మా-రఅల్ -ఖమర 

7ాజి-గన్ ఖా ల-హోజా-ర బ్బీ-భలమ్మా-అఫల-ఖాల-లబ్లల్-లమ్ -యహొది నీ-రబ్బీ 

ల-అకూ నన్న-మినల్ -భా-మిజ్ -జా లీన్, 79.ఇలమ్మా-ర అషి-షమృ-బాజిగ తన్ 

ఖాల-హో జా-రబ్బీ హోజా-అకృరు-$లమ్మా' అఫ$ త్ -ఖ+ల-యా- ఖౌమిా-ఖన్నీ- 

ఒరీడమ్-మిమ్మా తని రికూన్, 80, ఇన్నీ వజ్-జహ్మ్ర-వ కే -హీయం-లిల్లజీ-ఫత 
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లీ + అబన 

. రక-సమావాలతి-వల్_అర్ బి-హా నీ ఫన్-వమా- అనా-మినల్-ముస్-రికీన్ = 

75. మజీయు ఇ(ాహీము తన తండ్రియగు ఆజరుతో “వమి నీవు 

విగహములను "దేవుని గాం "జేసికొనుచున్నావా ! నీవును నీకులమువారును స్పష్ట 

మైన దు ర్మాన్ష్మములో నుండుటను నేను చూచు.చున్నా ను అని పలికిన విషయము 

నీవు స్మరింపుము. 76, మజియు నిటులే ఇబాహీమునకు నమ్మికగలుగుట్తై 

యాతనికీ ఆకాశములలోని భూమిలోని మహిమలను జూపితిమి, 77,ఆవీదప ఆత 

నికి రాతి వీంకటి [(గమ్ముకొనం గా ఆతం డొక నక్షత్రమును మాచి యిదియే 

నాప్రభువు ఆని పలికెను, ఆ వీదప ఆ నక్న(తేము అ_స్తమింపంగసె, నేను అస్త 

మించువానిని "వ్రేమింపను అనిపలికెను. 768.పిదప చంద్రుంయదయించుచుండంగ 

జూచి ఇదియే నా(పభువని పలికెను, మరల అది య_స్తమింపం గనే, "బేవుడు 

నాకు సన్మార్గము మూపనిచో చేను సన్మార్షము తప్పిన జనాలతో చేరినవాండ 

నగుదునని పలికెను. 79, ఆకిదప సూర్యుం డుదయింపంగాం జాచి ఇదియే నా 

(ప్రభువు, ఇది అన్ని టికంకు పెద్దది అం పలికెను. విదప సూర్వుయ అఆ_న్త్పమించి 

పోంగా ఓనాకులమువారలార! మారు "దేవునికి సా టికల్సిం చున టైవానినుండి నేను 

. తొలగిపోవ్రుకున్నాణడను, 80. నిశ్చయముగా నేను సర్వమును వదలి నా ముఖ 

మును ఆకాశములను భూమిని సృష్టించినవా9 _వెవునకుందిప్పుచున్నాను, మతి నేను 

జీవునికి సాటికల్చిం చున ట్రివారిత్ 6 జేరినవా(డనుకాను అని యి(బాహీము పలి కెన్యు 

వాఫ్టి! 75 : 80. మునుపటి వాక్యములలో "దేవుని యేకత్వము(తౌహీదు 

ను గూర్చియు ముసల్మానుల మతే స్టరత్వమునుగూర్చి యు చెప్పలుడియె) 

ఇంక వాజృత్ ఇబౌహీము పావ్యక్త విషయము 'జెలువుచు ఆయన ఎట్లు "దేవుని 

'మేకత్వమును (ప్రజలకు, "జెలిపెనో అది సూచింపంబడుచున్న ది. ఇ(బాహేము 

తడి ఆజరు. ఆకలికి శారఖ్ ఆలి చేరుగలదు. ఆతేండు విగ హములను ఫూ 

జించునాండు, కీడుమేలు చేయలేని విగహుములను మానవులు తమచేతులార చె 

క్కి. చేసిన వ్మిగహములను పూజించుట సరికాదు అని ర చాహీము తెలిసికొని 

దేవుని యేకత్వమును స్థిరముగా నమ్మెను. వ్మిగహారాధన సరికాదు. అది దుర్గా 

రము అని ల్ల గాహీము తన తండి)తో పలిశేను 76, ఇటు బే అనయా విగవో 

రాధన చేయుట తప్ప అని తెలిపినట్లు భూ న్యూ కాశేయులలోని మహిమ విచి 

త) ములను "దేవు(డు ఇ్లబా )హీ మునకు, "దెలిపెల. భూమాాకా+ములలోని మహి 

మములను సూచనలను గు వం చినందున హజత బ్ర నాహీము (పవ_క్రకునృఢథ 

విశ్వాసము గలిగిను, ఆతు కులమువౌరు నత్ష్మతేముఎను సూరష్ట్రచండాాదులను 

వూబించుచుండిరి, ఇవన్నియు ఉదయించుచు అ_న్తమిం వముచున్నవి, కావున ఇవి 

"జేవతలు కానేరవు. ఇవి సర్వశ కుండగు "దేవునికి లోంబడియున్నవిఆని హజ్రత్ 
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ఇబ్బాహీయు తన జనులక్రుం చెలిచెను. నక్షత /మనుచూచి యిదియే నాప్రభువు 
అఆ నెను. అనగా ఓ జనులారా ! మోన పలుకునట్లు ఇది నాపభు వే, కాని అస్త 
మించిపోయిన బే! కావున అది నా_పభువుకాదు "అని స్పరముగాం డెలిెపి 
ఇటులే మిగిలినవి యూహింపవలెను, ఆకాశము లోని నత త్రములు, సూక్యుండు 

చంద్రుండు మొదలెన (గ్రహములు తమ తమ చోటులో సమయము మించక 

అటుఇటుపోక క్రమముగా ఉదయిం చుచు అస్తమించుచున్నవి. బ్రివన్నియు ఒక 
సర్వశ కు రుండగు "దేవునికి లోంబడియున్నఏి అని తెలియుచున్నది, కావున చిల్లర 

. దేవతలను వ్నిగహా ములను విడనాడి సర్వమునకు 'సృష్టిక_ రయగు చేవ్రని సమ్మ 
ఖమున భకఫూ పూర్వకముగ నిలుచుచున్నానని ఇృభా సాము (దుకటిం చాను, 

ప 

81. వ వహాజ్జహూ-ఖౌము హూ ఖాల-అతుపాజ్ -జూన్నీ _ఫిల్లాహి-వఖద్- 

పా దానీ-వలా- ఆఖాఫ్టు- -మాతుష్రికూన- బిహ్ీ -ఇల్లా-అన్ యపా-అ-రబ్బీ _ మె. 

అన్ -వసిఆ- -రబ్బీ-కుల్ల-మై ఇన్ ఇ ఇల్మన్-అఫలా- తత-జక్క_రూన్. 82. వకైఫ-. అఖా 

ఫ్రామా' అవ్యిక్ -తుమ్-వలా-తఖా ఫూన- న్నఅసమ్ అ(షక్ -తుమ్- బిల్లాపి--మా 

లమ్-యునః్ టెల్ -బిహీ "అవైకమ్ సుల-తానన్- ఫాఆయు రుస్భల్ -ఫ _ఫరీ-శ _ఖెని-అవా 

ఖ్ బీలవ్-అమ్ని -ఇన్- కన్తుమ్-తత్-.లమూన్. 83 అల్లజీన. ఆమనూ - వలమ్- 

యల్ -బి సూఈమానవాువ్ -బిజు లిన్ -ఉలాఇక-లవుముల్ -అమ్ను-నవ్యుమ్-యు 

హొ-తదూన్, 

81 మణి యు అతనితో ఆతనికలమువారు వాదించిరి. (అపుడు వమిమిరు 

"దేవుని విషయము నాతో వాదించుచున్నారా ! మణీ దేవుండు నాకు సన్నార్ల 
ము చూపించి యున్నాడు. మణ మిరు "జేవునికీ సాటి కల్పించుచున్న ట్లి వా 

నికి నేను భయపడను, కాని నా(పభువు నీమి చయునో అని భయపడుదును న 

రామును చేవునికిం చెలియును. ఏమి మూరు గమనిపరా? 682. మల మిరు 
"దేవునికి సాటి కల్పించు చేరతలకు నెను ఎ భయపడుదును. మతి దేవుండు 
మోకు [ప్రమాణము సంపని దానిని చైవ్రుసక్ సాటిగ కల్పించు విషయమును 

గూర్చి మికు భయపడుట లేచే. కావున రెండు సక్షముల వారిలో నెవరు 
శాంతి పొందుబకు అ తో మోకు తెలిసినచో పలుకును. అని బ్రచాహీమయు 

పలి శెను, రికి. ఎవరు "విశ్వసించి తమ విశ్వాసములో నెట్టి లోపము కల్పింపరో 

అట్టవారికి శాంతి యున్నది, మజీవానే సన్మాగ్తమందున్న వారు. 

వ్యా! 81. హజల్ బ్రబాహీము (ప్రవక్త దేవుని యేకత్వమును (ప్రక 

టింపంగా ఆతని వలమువాసు ఆతనితో వాదింప సాగిరి, దానికి ఇభాహా ము 
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“జీను నాకు తన సూచనలు తెలిపి సన్మ్నార్షము చూచెను, "కావున నేను 

సన్మార్లము వదలి తప్పు తో)వకు రాను” అని పలుకంగా వి గహోరాధకులు 

ఓంయి(బాహీ ము! నీన్చ మా "దేవతలకు భయపదుము. అవి నీకు కడు కలిగించు 

ను అని చెదరించిరి దానికి నేను మో చిల్లర "దేవతలకు భయపడను, అవి కీడు 

గాని మేలుగాని చేయలేవు. అవి శ _క్లీశేనివి. "నేను "దేవునికే భయపడుదును, ఆగం 

జు సర్వజ్ఞుండును సర్వశక్కుండును, అతంయ కీడు మేలు చవేయంగలడు. కావున 

మీరు గమనించి బుద్ధి తెచ్చుకొని విగిహారాధన మానుకొని అఆద్వితీయుం 

జైన 'బేవునే పూజింప. 82 నేను మాచిల్లర జేవతలకు ఎందుకు భయపడ 

వలెను. నేను స్వీకరించిన దేవుని యేకత్వము (తౌ'బా దు) తేప్పుగాదు. మారు 

చేయ విగహోరాధన సరిగాదు. దానికీ సన్నదు (పీమాణము) లేదు, కావున 

డానికి శిక్ష లభించునని మీరు భయపడ వలెను. బేవుని పూజించువారికి శాంతి 

యును రక్షణయును లభించును, చేశ్రనికి సాటిగ నితేర దేవతలను కల్పించు 

వారికి శాంతిగాని రక్షణగాని లభింపదు. 88. విశ్వాసము (ఈమాను) వహించి 

అందు వలాటి లోపము వేయనివారు శాంతియును సన్మార్లము పొందినవారు. 

విశ్వాసములో లోపము కల్పించుట అనయా "దేవునికి సాటి కల్పించుట (అనగా 

వీర్కు. చేయుట, విశ్వాసమునకు చిరు, విరుద్దము, కావునసర్యవిధము లపి రు. 

నుండి భక్తులు తొలంగి యుండవ లెను, 

84, వతిల్క-హుచ్ -జతు నా-ఆతైనాహా-ఇ(బా క్ మ-అలా-ఖామిహా “నర్ 

ఫజ-దరజాలతిమ్.-మన్ -నపొాఉ-ఇ న్న-రబ్బక-హాకీమున్ -ఆలీమ్, 

రక, మజీయు ఇది మాసూచన, ఇ(బాహపీము తన కులమువారిని ఎదు 

రుకొనుట-కె ఆతనికి మేమొసంగితిమి. మేము కోరిన వారి దర్గా (పదవ) లను 

గొప్పవిగాం చేయుచున్నాము. నిశ్చయముగా నీపభువు వివేచనా పరుండును 

సర్వజ్ఞుడును, 

వ్యా! 84. బ్రబ్రాహాము పివకృతనకు చేనుడు ఒసంగిన (పనూణసూచ 

నల వలన తన కులమువారివై వివావములో జయముపొంది వారిని నిరుత్తరుల 

నుగాం జేసెను, ఇ(బాహీము గారి దక్థాలను (పదవులను) ఉభయ లోకములలోను 

గొప్పవిగా; "వేసెను, ఇ్రవన్ని యు చేయుట కావేచనా పరుండును సర్వజ్ఞుడును 

అగు చేవుని పనియే, 

ర్. వవావాచ్నా-లవూ-ఇస్ హో వ-యలాఖూబ-కుల్ణన్ -వా_దెనా"వ 

a Mo) mr | 

నూపహాన్-హ టై నా-మిన్ -ఖ ు-వ-మిన్ -జు రీ యవిహీ-దావూద-వనువై మాన- వ 
వట ర ని 

అయభ్యూబ-వ-యయాసు ఫ-వ-మూ సా-వ-హో రూన-వ-కజా లిక" నజ్జిల్ - మహొ. 
{ 
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రినీనొ. 86. వజక-రియా్య-వ-యన కాంరూ - వ ఈసా? వల్తల్- -యాస-కల్పుమ్-మినస్ 
pe I.) 

సాలిహీన్, 8, నల్తిస్మా- -ఈల-వల్ యస్ తెవ-యూ నుళ-వలూశస్_ వ కుల్లన్ 
అవా 

ఫజ్ _-జల్నా-ఆ లల్ _ఆలమోన్. 88, వమిన్- ఆదాల" హిమ్-నజుగ్రి- యాతిహాన్- 

వఇిథ్-వానిహిమ్ వద్ తబెనా-వుమ్- -వహా దైనావముమ్-ఇలా-సి రాతిక్షూ -ము 
స-ఖీమ్. 89, జాలికవుదల్లాహా-యవొా- దీ- బి-హీ-మన్యపాఉ-మిన్ _ స 

వాని 

బాదిహీ-వతొ ఆప్.--రకూ ల- హాబిత-ఆన్- హుమ్ -మా- -కొనూయలఆ-మలూ న్. 

90 ఉలాబ్రికల్లజీనాఆతైనా- వుముల్-కి తొబ-వల్ పక బక్ళ- వన్ -నుబువ్యత ' ఫలన్ 

యక్ ఫ్రర్-బిసో-హో హో ఉలాబ్త-సఖద్-వక క్కు_ల్నా-బిహో- _వామల్- వసూ విపో- వి 

కాఫిరీన్. 91,ఉలాల్ర-కల్లబీనహదల్గాహు ఫభివు దావుము ౪ -తదివా- ఖల్ 
లా-అఆగ్ -అలుకుమ్-అలైహీ-అ(జన్ - ఇన్ -వుఎవ-9 బ్లా-బీ కా లిల్ _ఆలమాన్ | 

85 నుణియు మేము ఇ(బాహామునకు ఇన్ వోఖును, యాఖూబును ఒసం 

గిలిమి. అందలి కిని సన్మార్ణము చూవితిమి. మతి యు వీరికంకు పూర యు మేము 
నూవాునకు సన్మార్గము చూపితిమి. మణియ బ్ర భాహీము సంతతివారిలో డా 
వఫ్రూదునకును సులైమాగ నకును అయూ్య్యూబునకును యూనుష్రనకును మూసా 
కును సశ రానునకును మేము సన్మార్గము చూవితిమి, మణీయు నిటులే సత్యా. 
ర్వములు చేయువారికి మేము (పతిఫల మొనంగు చున్నారము. 86. మలీయు 

జః రి: హూ కును ఈనసాకును ఇల్యాసునకును మేము సన్నార్షము చూూావిలిమి, అం 

దణును పుణ్యాత్చులలో చేరిన వారేను, 87. మణీయు ఇస్మాయోాలునకును 

అల్ యసఆకున్తు యూనునునకున్కు లూతునకును సస్కార్దమ్ముచూ పీ వీతిమి, మఆీయు 
సర్వలోకులకు వై చె వీరందఆీకిని ఘనత నొసంగితిమి, కిరి. నుజివారి వారితం[డుల 

లోను వారి నంతేలి వారిలోను వారిసాహూాదరుల లోను కొందఆికి నన సాగ్దిక్షము 

మూావీతిమి మతి మేమువారి నెన్నుకొంటిమి. మణివారిని సన్మార్లమున నడువం 
జేసిశిమి, 89, ఇది "దేవుని మార్లము. తెనుకోరిన తన భక్తులను అందు నడువ. 
జేయు చున్నాండు. మజీవారు సని! సాటి కల్పించి యుండిసేని వారు చేసిన 
కర్ణులు వృథాయయి యుండును. 90. ఏరెేే మేము (గ్రంథమును జ్ఞానమును 
(ప్రవక్త పదివి నొసంగితిమి. కావున వీనిని మక్కా- నివాసులు విశ్వసింపనిచవో 
తిరస్మ_రింపక్ విశ్వసీం చునట్టి జనులను మేమ నియమించి యున్నారము, 91, 

దేవుండు వీరికి సన్నార్షము చూూవి యున్నాండు. కావున నీవును వారిమార్షము 
ననుసరింవుము. ఖురాను పివారమునకుంగాను చేను మిమ్ము కూలిఆడుగుటలేదు, 

ఇది సర్వలోకులకు పభోధనము అని ఓ్యవవక్తా ! పలుకుము, 
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వ్యా॥ ఏన్, దేవుండు బ్ర గాహీమునకు ప్రవ క్తపదవినొ 'సంగి గొప్పభఘనత 

నొసంగి యన్మగహించినదిగాక ఆతనికి ముసలితనమునందు బీపీ సారాయందు 

ఇన్ హోఖు అను పుతు నొసంగను, ఆ వత నికి యాఖూబు ఆను కుమారుని 

అను[గహించెను, ఇ బాహీము తన జీవికశాలములో నే పెతునిగాంచి సంత 

నీంచెను. యాఖూబును ఇ సాయీాబు అనుదురు. ఈతని నంతతిలో గొప్ప 

గొప్పు (ప్రవ క్ష్ లును గాజులును పుట్టిరి, వారిలో కొందలు వేళ్ళు ఈవాక్యమయులో 

చెప్పంబడీనవి, ఇ[చాహీము (పవర, నూహుపవక్త నంత తితో శ్రరనయాయన, 

నూహుకాలమునందు జల(ప్రళ యము గలి7ను, అందు నూహును, ఆతనిని విశ్వ 

సించినవారును రశ్షింపంబడిరి మిగిలిన జనులు నశించిరి. నూహు నంతాన 

మే లోకనుంతఓ ను వ్యానించెను, కావుననేఆయనను ఆదమెసానీ అనాం రెడ వ 

ఆదము అని చెప్పుదురు. చావూదు కుమారుడు నుశైమాను, వీరు [పవ క్షపదవి 
తోంగూడ గొప్ప రాజ్యముచేసినవాను. అయూూ్యూబు యూనుఫు బాల కష్టములు 

పడి సహించినవారు, యూసనుఫ్రయాఖూబునకు వుతు9ండు,. యూసాహోరూను 

అన్నదమ్ములు, 86 జకరియ్యా, తహ ఈస్కా బ్రల్యాను, విరందణు (ప్రవక్త 

లును వుణ్యాత్ములును, 87. బ్రిస్థాఈలు (పప క ఇబాహీమునికు బీవి హోజ 

రాయందు పుట్టిన జ్యే నకుమారుండు. ఈతని సంతానములోనే జగత్ (ప్రవక్త 

వా(జల్ మువామ్మాదువారు. జన్మించిరి. ఆల్ యసల్క యూనస్సు లూతు వీరం 

దలు హ(జత్ ఇ బౌపీమువంశమువారు. చేవుడు వారిక్ వారి కాలములోని 

జనులవై భఘనతనొసంగాను. అందరకీ కి సన్నార్లము మావి ఛానియందు నడువ 

చేసెను, 89. చేవుండు తౌను కోరిన భాక్తులకు జ్ఞానమార్హము ధర్శమార్షనము 

చూపుచు తన యేకత్వము వారికీ: చెలుపుచు దాసక ఫలితముగ వారికి గొప్ప 

గొప్ప దర్గాలు ఒసంగు చున్నాడు, చేవునికి సాటి కల్పించుట షిర్కు. ఆనం 

బడుసు. ఎవరైన అట్టు చేసిన చో వారికర్మలు వృథాపోవును, స్వర్షము తే్చి నర 

కము లభించును, సామాన్యులు అటుండ (ప వక్తలు ఒకవేళ్ షిర్కు. చేసినచో 

వారి కర్మలుకాడ వృథావోవును, 90. వై వివరింపబడిన ప్రవక్త లందజికిని 

"దేవుండు మతే గంథములు జ్ఞానము, ప్రవక్తపదవి ఒసంగియున్నాయ. మక్కా 
పురవానులు "దేవుని గంధమును నుతేమును తిరన్క-రించిన చో "దేవుని పని వా 
వై నాధారపడియుండ లేదు, దేవుడు దానికొఆకు ఇతర జనులను నియమిం 

చును వాస విశ్వసీంచి దానిని (పచారముచేయుదురు, నుదీనావారును ముహోజి 

రులును మక్కా విడిచి మదీనా వేరిన (ముసల్మాను భక్తులు సంపూర్ణముగ 

విశ్వసించి ఇస్తామను వ్యావింపంచేసిరి, 91, (పన క్షలందఖును బోధించు ముఖ్య 

ధర్మములు ఓఒకటి-ే, ఆప్ మూలములు (ఉసూల్ ), అంవబును వాని ననున 

రింపవళలెను, కావున హజల్ చెగంబరులవారుకాడ ఆ మూలధర్ముములను 
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అనుసరింపవలఠెను ఆని చేవుని సెలవ య్యును. ఆయాకాలమునకుం దగినట్లు కొన్ని 
ఇొఖిలు ఉపశాఖలు (ఫురూటడ్) వూరుచుండును, దానివలన మతములోనిమా 
ధర్మములు మారవు, హజత్ వై గంబరులవారు ఇగ్టామ్ మత ప వారము ఉచిత 
ముగ చేయుదురు. దానికి (పతిఫలముగ (ప్ర జలనుండికూలి (మజూర్రీ) అడుగ రు, 
కావున (ప్రజలు బోధ విననిచో మైగంబరులవారికి నష్టముకాదు, పజల కే న 
మగును, ఎందుకన ఖురాను లోకులందఆి కి బోధనగా నున్నది. దాని ననుసరించి 
నచో ఉభయలోకములలోని వారికి మేలు గలుగును, _ెని చోనష్ట్రమగలుగును. 

92, వనూ-ఖిద" రుల్లావా-హాఖ్- ఖ-ఖద్ రిప్ -ఇజ్-ఖాలూ- మా - అన్- 
అణాల = 

జలల్లావు-అలా-బపషరిమ్-మిన్ = మైఇన్"ఖుల్ "మన్ అన్ -జలల్ - కితాబల్లజీ-జాఆ 

వీ-మూసా-నూరన్ -వవ్యూదల్ -లిన్నా సిత న్, -అలూనహూ-ఖరాక్రీసతు 

ర 

దూనపహేో-వతుఖ్- ఫూన-కసీ రన్ వల్లిక తుమ్ -మాలమ్ _తల్లమూ- అన్తుమ్ 

వలా-అబా- -ఉకమ్-ఖులిల్లావు-సుమ్ము-జర్- హుమ్ -ఫీ- ఖాజి-హిమ్ - యల్ - _ 

అబూన్ , 98, వహాజా- కితాబున్-అన్ జ జల్నావు- ము బారకుమ్ -ముసద్ధిఖుల్ అజ్ 

బైన-యదై దెహి-వలి-తున్-బి -జిర-ఉమ్మల్ “ఖురా-వ.మన్-పా -పొలపహో -వల్లజీన-యూ 
ఇ లీ 

మినూన-బిల్ ఆఖరతిాయూమినూ న-విహీ-నవువ్ అలా-సనలా లిహోమ్ - యు 
జీ 

హో ఫి-జూన్ . 

92. "దేవుండు ఏ మానవునకును సందేశమును పంపలేదు ఆని పలుకు 
నపుడు అవిశ్వానులు చేవుని (శక్తిని సరిగ తెలిసికొనలేదు, (పజల కొణకు 
మూసా తెచ్చిన జ్యోతియను నస్మార్గయమనుగల (గ్రంథమ ఎవడు పంచెను, 
దానిని మీరు కాగితములు కాగితములుగ చేసీ ప్రజలకు చూపుచుంటిరి, వణ 

అనేక విషయములను దాంచివె వెట్టుచుంటిరి, మజియు మోకును మోతం[డులకున్తు 
'తెలియనివానిని బూకు ీర్పెను అని అడుగుము. చేవుడే పంచెను అని బప 
వక్తా! పలుకుము, వీదప వారు తమ పనికిమాలిన వివాదములోపడి తన్నుకొను 

నట్టు వారిని వదలి'పెట్టుము. 98, ఈ ఖురానుగ)ంథమును మేము "పంపితిమి. 

ఇది శుభముగలది, దీనికి ప్రూర్షపు[గంథములను సత్వపటుచునది. మతి నీవు 
మౌక్కా-వారికిని దాని చుట్టునుండువారికీని భయబోధ నిచ్చుటకుంగాను ఖురాను 

పంపీతిమి, మతి యు పరలోకము విశ్వసించువారు 'ఖురాననందు విశ్వానము 

గలిన్ని తమ నమాబుల విషయము జాగత్తగా నున్నారు 

వ్యా! 92. అవిశ్వాసులు చెవుడు ఏ మానవునవను (గంథము గాని 
ర్ 
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నంచేశముగాని పంపలేదు అని తిరస్కరించుచు ఖురానును కూడ తిరస్కరింప 

సాగిరి, దానికి సమాధాన మోాయంబడినది, దేవుండు మానవునకును ఏమియు 

పంపకున్న చో మూస్యాప్రవ్నక్త తెచ్చిన తౌ రాతుగంథము ఎక్కడిది ? ఎవరు 

దానిని పంపిరి. అందు (పజలకు ధర్మములు బోధించు సన్మార్లమాను జ్యో్యతియు 

గలవు. (ప్రజలు వానిలోని కొన్ని విషయములను “వెలడిచేయచు మణీ కొన్ని టిని 

దాంచును వచ్చిరి, అయినను అందలి ధర్మములు, ఉపదేశములు, విషయములు . 

(ప్రజలు తేమ సొంతేబుద్ధితో తెలసికొనలేరు. ఆవి చేవుని మూలమున నే [ప్రజలకు 

తెలియవలెను, ఎవరికీదెలియనివిషయమూలను చేవుఃడు తేన గంథములు ప్రవక్తల 

కిచ్చి వారి మూలమున పూర్ణము తెలియని ధర్భమార్లము తెలిపెను, ఇట్ల 

స్పష్ట మైనవిష యములు అవిశ్యాసులునమ్మనిచో వారిని వదలి సెట్టుముఅని ప్రవక్తకు 

దేవుని సెలవు అగుచున్నది. 98. ఇంక ఈ వాక్యములో ఖురానునుగూ ర్చి చెప్ప 

బడుచున్నది. 'బేవుండు (ప్రవక్తకు [గంథము పంపనిచో ల్రట్లినహిమగలఖురాను 

(గ్రంథము ఎచ్చటినుండి వచ్చినది? తప్పక యిది జేవునిగంథము, "దేవుడు తన 

(పవ క్తలకు సందేశము (వహీ) పంపుచు (గ్రంథ మొసంగును అను విషయమూ 

స్ధరమెనది, ఖు రాన్ముగ ౦ంథమునకు వూర్వము "జీవుని చే పవ కృ లకొసంగంబడొ 

(గంథముసత్య మైనది అనిఖురాను సాత్యుమిచ్చును. దీనిమూలమున మక్కా 

- వురమువారికిని వారి చుట్టునుండువారికిని సర్వలోకులకును బోధనయున్నది. (పల్ 

యము(ఖియామతు) వణుకును సర్వజగత్తునకు ఖురాను మార్షదర శకీమును బోయ 

కమునగును. 'పరలోకమున్నది. అందు ఇహమునందలికర్మల ఫలితము లభించును 

అని నమ్ముకము గలవారు ఖురానును విశ్వసించి ప్రార్థనల (నమాజుల) విషయే 

మన జాగ త్తగ నుండి వానిని నియమములో భయభక్తులతో సలుపుదురు. 

94, వమన్ -అజ్ లము-మిమ్ -మనిఫ్ -త ర" "ఆలల్లాహీ కబిబన్ -ళా-ఖా లడా 

హీయ-ల్షలయ్య-వలమ్ -యూహా-ఇ లెహి-మైఢన్ - వమన్ -ఖాల సడన్ - జిలు- 

మిన్ల-నూ-అన్-జలల్లాను-వ లౌ-త రా-ఖవ న్ _జాలిమూన-ఫీ.గమా రాతిల్ - హాతొ 

వల్ -మలాఇ-కతు-బాసితూ-ఐ-దీహీమ్-అఖ్ రిజా-అన్-ఫునకుమ్ -అల్-యాము 

తుజ్ జౌన-అజాబల్ -వూని-బిమా-కున్తుమ్-తఖూోలూన-లలల్లాహి -వ్షైరల్ - 

పహాఖ్ఖ-వ-కున్తుమ్-అన్- ఆయాతివా"తస్-తక్ - బిరూన్ , 95. వలఖద్-జీ ఈ 

మూనా-ఫు రా దా-కచమూఖలఖ్నూ "కమ్ -అవ్వలామర'-టిన్-వతర-క్తుమ్ _మాాఖు 
లశ ఆది a 

వషల్నాకుమ్-వరాలఅ జుహూం-రికుమ్ - వమా-నరా-మఅకుమ్-షుఫ-ఆ - అకుముత్ 
నాణాల. మంటి ఆంజాజకేీ pe” DY pe] 

-లజీన_జఆమ్-తుమ్-అన్న-వాువ్ -ఫీకివ్-నుర-కా ఉ-లఖ ల్ -తఖ త్త-అ-2 నరుకు 
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వజల్ల-అన్ -కుమ్-మాకున్తుమ్- తద్. "ఉమూన్ ॥ 
ళో 

94. ముణీయు"దేవునిపై అబద్దముగా నిండ మో పిన వానికంకెను చేవునిసనం జేశ 

ములేకయేనాకు-బేవ్రనినంచేశమో వచ్చినదిఆని పలుకువానికంకెను మం 
"దేవుండుపంపిన డానివంటిది నేనునుపంనుదునుఅని పలుకువాని కంచెను ఎక్కు_డు 
దుర్భార్లుడెవండున్నా (డు! మలి దుర్శార్లులు చావుకష్ట ములలో నున్న పుడుదేవ 

దూతల తమచేతులను చాచుచు ఫయీ్ మీరుమోయాత్ములనుతీసి వే యుండు. 
మోరు "దేవుని అసత్యములు పలుకుచుండి నందువలనను ఆతని సూచనలను 

గర్వముల్ * తిరస్క..రించుచుండి నందు వలనను ఈదినము ఆవమాన కరమైన చా 
ధ మోకు ఫలితముగా లభించును అని పలుకుట నీవు చూచినచో గొప్ప వివ. 

యమును గనుగొందువు, 95, మణియు మేము మిమ్ము మొదటితూరి పుట్టించి 

నట్టు మూరు మాయొద్దకు ఒంటరిగా వచ్చిరి. మణి మేము మాకొసంగిన దా 
సినీ చెనుక వదలి వచ్చితిరి. మణీ మాకు తోడుపడుదురని మారు తలంచినట్టి మా 

నహాయులు మాతో నుండుట మేము చూచుట లేదే! నిశ్చయముగా ' మాసం 
బంధము తెగిపోయినది. మణీ మారు తలంచుచున్నది వృథా కోయెను, 

వ్యా! 94 "దేవునివై అసనిందల మోపుట అనగా సాటిలేని "దేవునికి 

సాటి కల్పించుట. భార్యయు బిడ్డలులేని “దేవునికి భార్య బిడ్డలున్నారని పలుకు 

ట ఘోరపాతకము. నేను. -జేవుని పివ_క్తనుఅని అబద్ధము పలుకు టకూడ ఘోర 

పాతకము. అటులే దేవుని వాక్యముల వంటి వాక్యములు నేనును కల్పింపం గల " 

ను అని డంబాలు కొట్టుకొనుట కూడ మహాపాపము, బ్రట్టివారికంకు నెక్కుం 

డు దుర్మార్తుయెవంయను లేయా ఇట్టి దుర్మార్తులకు చావు వచ్చి (ప్రాణములు 

పోవునపుడు కష్టములు గలుగును (ప్రాణము "దేహము నుండి బయటికి వచ్చు 

టకు వెనుదీయును. అపుడు జేవదూతలు వాని శిక్షించుట కె తమ చేతులు చాచు 

చు మీరు మాయాత్మలను తీసి వేయుండు అని గద్దింతురు, అపుడు మారు కా 

వించుచున్న పాపములకును దేవునిచె పలికిన అసత్యములకును గర్వముపూని 

చేవుని సూచనలను తిరస్కంచి నందులకును ఈదినము మోకు ఆవనూనక్ ర మై 

న బాధ గలుగును అవిమందలిం తురు, ఓ (ప్రవక్తా! నిన్ను ధిక్క-రించున ట్టి అవిళ్వా 

సుల దుర్షతి చూచినచో వమిరా ఇట్లు డంబాలు కొట్టుచున్నవారి గతి యిట్లా 

యెను అని నీకు ఆశ్చర్యమును జాలియుకలుగును, 95. పుట్టినపుడు మానవుండు 

ఒంటరి గానేవుట్టును, వానివెంటఢ నమ మొదలగు వలాటిసామా నులుండవు. తాను 

పెద్దవాండై తనకు దేవుడా సంగినసంపదలకువిజ్ఞవీగునట్టి మానవుండ ప్రా ఇమువిడిచి 

పోవునపుడుతన వెం ంట ఏమియుతీసికొనిపోయాలడు. ఒంటరిగానే పోవును, వలాటి 
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ంనపదలు పనికిరావు. చేవునికిసాటిగ తాను కల్పించి ప్రూజించుచున్న దేవతలు 

అపుడు సాయపడలేగు. అడ్డు రాంయజాలరు. సీఫారను చేసి నరకము నుండి తన్చిం 

పం జాలరు. ఇపహామునందు “చిల్లర డేవతలసహాయము దొరుకునని తలంచుచున్న 

కోరిక వృథా పోవును, అన్ని విధముల నంబంధములు తెగిపోవును. కావున మా 

నవుండు చేవుని విశ్వసించి యిస్తామ్ ననునరింపవ లెను, 
M౧ త 

96. ఇన్నల్లాపా- ఫాలి-ఖుల్ -వాబ్బ్- -వన్-నవా-యుఖ్ రిజుల్ - హయ్య 

మినల్ -మయ్యితి- వముఖ్ -రిజుల్ -మయ్యిలి- -మినల్ -వ హయ్యి- జాలికుముల్లావాు 

ఫఅన్నా-తూఫకూన్. 97, ఫా లిఖుల్ ఇన్ శ బాపా-వ-జల-లల్ ౭ ల-సకనన్-వష్.- 

షమ్సావల్ ఖమర-హుస్ _చానన్.జాలిక- తఖ్- 5-దీరుల్_అజీబిల్-అలీమ్. 98. వ 

వువల్లజే ఎఅలలవమున్ నుజామాలిశహ్--రదూ-విహా క్లీజాలుమాలిలొం బరి) 

వల్ -బవ్ారి-ఖ ద్ -ఫస్ స్-సల్నల్ -ఆయాతి- లికాబున్ "యల లమూాన్. 
99.వవ్యు 

వల్లజీ"అన్-షఅ-కుమ్-మిన్ -నఫ్సిన్ -వాహి-దతిన్ _సముస్ న్-ఈఖర్వ)న్-వ- _ముస్-తౌ 

ద-ఉన్-ఖద్ -ఫస్-సల్నల్ -ఆయాతి- లిఖౌమిన్-యఫ్ఖహూన్. 100. వవువల్ల 

జీ-అన్జల -మినస్ "సమా ఇ-నూఅన్ "ఫఅఖ్-రజ్నా బిహొ- -నబాత-కుల్సి- మెల్తన్ - 

అఖ్-రజ్నా-మిన్ను-ఖబీరన్" నుఖ్రిజా " మిన్ ము- పోలికా యక కున్. వ వ 
జ లీ 

' మినన్ నళ లి మిన్ త ల్ ఇ-హో-ఖిన్.వానున్-దానియతున్- వజన్నా తిమ్ మిన్ - 

అనా “బిన్-వజ్- -జై జై తూనవర్-రుమాాన-మువ్. తబ్లివాన్-వప్టార- ముత-హాబిహి 

న్-ఉన్ -జురూ.ఇ్ఞలా -సమరహీ-ఇజా-అన్మర-వయన్-ఇహీ_ ఇన్న-ఫీ _బాలికమ్ -_లఆ 

యాతిల్ _లిఖామిన్-యూమినూన్. 

96. "దేవుండు గింజను విత, నమును చీల్చి మొలకలెత్తం చేయువాండు, 

ఆతండు. నిస్టీవినుండి జీవమును పాణినుండి నిర్గీబిని ప్రీయుచున్నాండు. ఆతండే 

దేవుడు మజెచ్చటికి (ఆతనిని వదలి) మీరు 'పోవుచున్నారు. 07, అతండు ఉద 

యవు వెలుతురును తీయవాయ. మణి ఆతండు విశాంతి కై రాత్రిని లెక్కకు 

రుంగాను సూర్య చంద్రులను "జేసెను. ఇది సర్వశే క్షుండును సర్వజ్ఞుండును అగు చే 

వుడు నియమించిన నియానుకము, 95, భూమిలోని సముద్రములోని చీంకోటు 

లలో మారు వానిమాలమున మార్షముతెలిసికొనుట క్రై నత్ష్మతములను "దేవుండు 

పుట్టించెను. నిశ్చయముగ తెలిసి కొనునట్టి జనులకు మేము సూచనలను వివ 

రచు గాం 'బెలివితిమి, 99, మజ్తియు అతండు ఒక యాత్మనుండియే మిమ్ము 
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వుట్టించెను. పిదప మీకు ఒక నివానమును మీరు అప్పుగింపయిడు ఒక స్థలమును గ 
లదు. నిశృయముగ (గ్రహించు నట్టి జనులకు మేము సూచనలను వివరముగా 

ఇలివిలిమి, 100. మజియు ఆతడే ఆకాశమునుండి నీళ్ళు కురిపించాను. పిదప వా 

నివలన పచ్చికను వుట్టించితిమి. దప దానిమూలమున పచ్చని వైరు డాని 
నుండి ఒకటిగా వాకటిగానుడు గింజలను ఖర్జూర వృషతము యొక్క... పాళన్సండి 

క్రిందికి వంగిన పండ్ల 7గలలను (దాత తోంటలను పుట్టించితిమి. మజియు. ఒక 

టి కొకటి పోలునవి పోలనివి అగు వశ్రైతూను (ఆలివులు) ను దానిమ్మను పుట్టిం 
చితిమి, (ప తివ్భక్షయ ఫలించు చున్నపుడు దాని ఫలమునుపక్యమును చూడుండు 

వీనియందు విశ్వసించునట్టి జనులకు సూచన లున్నవి. 
వ్యా! 96. ధాన్యము మొదలగు వానిగింజలు ఖర్గూరయు మొదలగు 

వాని విత్తనములు భూమిలో వేసిన పీవప అవి నేలను చీబ్బుకొని వానినుడి 

ములక బయటికి వచ్చునట్లు "దేవుండు చేయుదున్నాండు. దేవుండు [షాణములేని 
రేతన్సు, అండమునుండి పాణిని పుట్టించు. చున్నాడు, అటులే (వాణినుండి 

(పాణములేని రెతస్సును అండమును పుట్టించుచున్నాండు. ఇట్టి శక్సిగలవాంటే 
"దెవుడు. ఈతంజే పఫూబింపం దగినవాండు, ఇట్టి "దేవని వదలి మవని కొలు 

కు పజలు తప్పుతోవం బోవు చున్నారు? 97, రాతి) చీశటిని అంతరింపంవేనీ 

యుదయపు వెలుతురును పుట్టించువాండును దే్య్యేంజే, రాత్రియందు (పాణులు 
విశా9ంతి పొందుదురు, అవుడు కాపాడు వాండునుదేవుండే. ఆతడు సూర్య చం 
ద్రులను పుట్టించెను. వాని వలన జనులకు అనేక ప్రయోజనములు గలవు. వాళి 

వలన సూర్య మానము చంద్రమానము లేర్పడుచున్న వి. అవి దేవుండు నియమిం 
_చిన పద్ధతి ననునరించి ఎట్టి వ్యత్యాసము లేక నడుచుచున్నవి. వీని నన్నిటిని ని 
యమించునాండు శర్వశ క్తుండును సర్వజ్ఞాంయను అగుం జీవుడే. 98. రాత్రి చీకటి 
లో సముద్రములోను భూమిలోను వార్షము తెలిసికొని [ప్రయాణము సాగించు . 
టకు చేశ్రండు నత్షత్రములను సృజించి యున్నాయ, వాని మూలముస రాతియం 
దు దిక్కు_లు తెలినీకొనంగలరు, దేవుండు తన సూచనలను వివరముగా ౌలివి 
గల మానన్రలం చెలుపుచు ఇ్నాండు, వానితెలిసికొని దేవుసియాందువి శ్వాసము 
గలిగి చిల్లర చేవతఃను విగపాములను వదలవలెను, 99. చేవుండు ఆభమును 
మొట్ట మొదట పుట్రంచెను. ఆతని మూలమున మానన్ర లండటును వ్యురి. 
మానవునకు పుట్టి గిట్టుటలో అనేక స్టితిగతు లున్నవి, మందు తల్లిగర్భ మునం 
దు కొన్ని నెలలు వసీంచుంచున్నాంయి, అందు ఇపాలోకమునకు రాంగలుగుటకు 
క్రమముగా శకి పోందుచున్నా(డు, పిమ్మట తేల్లిగగర్భమునుండి బయల్బ్పడి ఇహ 
లోకములో వసీంచి చెరిగి చెద్దవాండే చావు వచ్చినవుడు చచ్చి అమానతు 

గా గోరిలో నుచంయబడు చున్నాడు, గోరిలోనుండి పరలోకము (ఆఖిరత్ )లోని 
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నివాసమునకు కిమముగ పోవ శకి పొందుచున్నాండు. వీర్చు దినమునందులేచి 

తన కర్మలకం దగినట్లు నరక ములోనో స్వర్లములోనో వించును. -కావున బుద్ధి 

గలవారు దేనని సూచనలను గహించి తమ గమ్యస్థాన మును గూర్చి యో 

చింప వలెను, 100. "బేవుంజే ఆకాశమునుండి వర్షము కురిశించి దాని మూల 

ముగ పచ్చికచెరు ఖర్భూరవుపాల్ (కప్పుడు తోడిపూగుతి తి) నుండి పండ్ర గెలలు 

దా క్షపండ్లు ౫తూను దానిమ్మ మొదలగు ధాన్య ఫలములు (ప్రజల ఆవాోర 

మునే పుట్టంచుచున్నాయ. కొన్ని ఫలములు రూపములో పోలిక కలిగి యు 

న్నను, వాని రుచి వేటు వేలుగా నుండును, ఫలములు పిందలు కాయలుగా ను 

న్నవుడు దాని రుచి వేటుగాను డును, అవి పక్యమునకు వచ్చినపుతు దాని తీపు 

" రుచులు భవ్నీంచు 7 రికీ స తోషము కలిగించును, విశ్వాసులకు వినియందు 

"జీవుని మహినును తెలువు సూచనలు గలవు. వైవాకృములలో వివరింపంబడిన 

"దేవుని (క్రి కుల వలన దేవుని యేకత్విము (తౌహీదు) రుజువగు చున్నది, చే 

వుండు ఒక్క డే ఆతండే ర్వజగత్తునకు పోషకండుం మానవులకును ఇతర పా 

ణులకును జీవనాధార. లు వర్చణ చుచున్నాయ .ఎటు చేవుడుమా నన్రులకు "బే 

వా పోషణకులగాను ఏర్పాటు చేసెనో అకు ఆత పోవణకుంగాను ఆకాశము 

నుండి తన సంచేశిము తన ఛో క్పులగు (పవక్ష కలకు నంపి వారి మూలమున మాన 

వులకు అజ్ఞా నాంధ కారమునుండి గుక్కు టకు ధర్మము నెడీ జ్య తిని కనగా వీం 

చెను, డాని ఫలితముగ మానవులహృదయములలోే విశౌషస బీజము మొలక తె 
 శెకు, వారునత్స్రీవర్శకులైరి ఎట్లుదేవుని క్రియవంటివిమాననవ్తలు వేయ లేరో అట్టు 

చేవుని వాక్యముల వంటి) మానవులు కల్పింపంజాలరు అనియూపిాం'పవ లెను, 

101. వజఆలూ- లిల్లాహి-షురకా-ఆల్ ' -జీన్ని-వ-ఖలఖ-వాుమ్ -వసురఖూ 

లహూ-బనీన-వబనా తిమ్" వీనారి" ఇల్మిన్ సుల్ ప పహోనహూ-వత-ఆలా" అమ్మా-యసి 

ఫ్రాన్. 102, బదిడస్- సమావాతి వల్ "ఆర్ చే-అన్నా యకాను-లవూ-"నలదున్- 
అబల జాలా 

వలమ్-తక్ల్ - లహూానావా' బతున్-వఖలఖయల్ల-మై చల్తిన్- వహువ-బికుల్లా- మెలన్ 

ప్రనీమ్, 103. జాలికమబ్లాహు- -రబ్బుకుమ్- లాఇలావా-ఇల్లా-హువ - ఖాలిఖు- 
అది దా 

కల్లి సెల్లన్-ఫఅ-బు దూపబు- వవ్బవ_అలా- కుల్లి- మైఇన్- వకీక్, 104. లాతుర్ 

రిక-వుల్-అజ్-సారు-వవృువ-యుద్ రికుల్- అబా-సార-వవ్వువల్ _లతీఫుల్ - 
ఖబీర్, 

101 మజియు చేవుడు జిన్నాతులను పుట్టించియుండ ౫, -కాఫిధ్గువారిని 
దేవునికి సాటిగ కల్పించుచున్నారు, మజీ వారు “మూఢత్యముతో “డేవ్రనికీ 
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కొడుకులును కుమా ర్రెలు నున్నారని కల్పనచేయుచున్నారు, దేవుండు పరమ 
పవి(తు(డు, మణి వారు పలుకు విషయములకు? “దేవుడు చాల దూరముగా 
నున్నాడు. 102. దెవుడు ఆకాళశములకను భూమికిని సృష్టికర్త, ఆతనికి భా 
ర్సయే లేదు. కావువ ఆతనికి కొడుకు ఎట్లు పుట్టును, మట్ ఆలేండే సర్వమును 
సృష్టించెను. మణి ఆతండు (పతి విషయమును తెలిసినవాడు. 108. ఆతం 
మోప )భువగు చేవు(డు. ఆతండు తప్ప వేటు బేవ్రయలేంటు, అకండు సర్వము 
నకు 'నృష్ట్రికర్త- కావున అతనినే మీరు వూజువుండు, మణి ఆతం సర్యము నకు 
రక్షకుడు. 104, ఆతనిని కన్నులు ఆవరింప(జాలవు. మణి ఆతండు కన్ను లను 
ఆవరింపంగలండు, మతి ఆతండు అతిసూమ్ముయన్యు సర్వజ్ఞాండును, | 

వ్వా! 101. కాఫీరు బిన్నాతులను (వార్టించుచు వారి సహాయము వేండు 
చుండిరి. జిన్నా తులుకూడమానవులవ లె "బేవునిచే సృపష్పింపంబడిన వారు, వారును 
శ కిహానులే. వారెట్లు మానవులకు తోశుపడంగలరు ? యూదులు ఉడై 
రున్కు _క 9 న్తవులు ఏను క్రీస్తును దేవుని కొడుకులు ఆని యు, కాఫిర్లు దేవదూత 
లను “దేవుని కుమా-ర్లెలు అని పలుకుదురు, అట్లు వారు పలుకునది వారి మాథ 

త్వముచేత నే, “దేవుండు అట్ట సంబంధములనుండి సవ్మితు(డు. అట్టి విషయము 
లతోఆతనికిదూరసంబం ధముకూడ లేదు.102, 108, -జేవుండు ముందులేని భూమ్యా 
కాకీములను తన క్రిలో పుట్టించెను, సర్వమునకు ఆతంజే సృష్టికర్త, ఆతనికి 
బిడ్డలు వుట్టవలెనన్న భార్య కావలెనుగదా , అతనికిభార్య యే లేచే ! ఎచ్చటి 
నుండి బిడ్డ గలుగును. సర్వము ఆతనికిం చెలియును, సర్వము ఆతని సృష్టి! ఆత 

నికి సర్వము లోంబడియున్నది, మ కొట్టు పుట్టిగిట్టు మానవులు "దేవుని బిడ్డలుకాం 

గలరు. ఆతనికి భా రాష్రభర్తలవంటి సంసారనంబంధము లేదు, సర్టమునకుస్ఫమ్టీ 
క_ర్తయమను సర్వమునకు పోషకుండును (పభువనగు సాటిలేని చేవునిని మాన 
వులు ఫూజింపవలెను. చిల్లర చేవతలను గాని, విగపాములను గాని జిన్నాతుతైన 
చెతానులనుగాని వూబింప రాదు. సర్వము నకు "దేవుండు రత్తకుండు, ఆతనికిబతరు | 
లెవ్వరును వలాటి పోని చేయయాలరు.104.జేవుండు అతిసూత్ముయ.ఆతనిని , 
చూచుటకు ఇహాలోకమందు మానవుల కన్నులకు శక్రిలేదు. అవి దేవునిని 

ఆవరింపంజాలవు. పరలోకమునందు "దేవుండు తన అన్నుగహముచే భోక్తలకుదర్శ 
నము నొసంగును. అవుడు భక్తులు చేవునిని చూడంగలరు, కాని "దేవుండు సర్వ 
మును చూచుచు నేటుంగువా(డు. ఆతనిచూపునకు మించినది ఎద్దియునులేదు, 
కావున మానవులు దేవుని శ క్రిచివ్నామగు లోకమును అందలివ స్తువులను గమ | 
నించి "దేవునిని గు ర్మింపవలెను, నూనవుడు ముందు తనలోనున్న దేవుని: 
శ క్రి చిప్నాములనుగు ర్రింపవలెను. 
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105. ఖద్ -జా అకుమ్. బసాఇసామిర్ "రబ్బికమ్-ఫమన్ -లఅబ్ సర -ఫలి-. 

నకొసీహీ-నమన్-ఆమియా ఫల ల హా-నమా -అనా-అలైకుమ్-బిహా - ఫీజ్ 106 
వ-క-జాలిక-నుస రి-ఫుల్ -ఆయాతి-వలి-యఖూలూ--దర్నస్త-వలి-నుబయ్యి -ను 

వూ-లిఖామిన్ కుల లమూన్ . 107 ఇత్ -త విఆ-మా-ఊహీయ-ఇ లెక. మిర్ 

రబ్బికాలాల్తలావా-ఇల్లాహువ-వఅఅంరిజ్ -అనిల్-మయుప్-రికీన్, 108. వతా.షా అ 

ల్లావు-మా-అషకూ-వాూ జఅల్నాక-అ లైహామ్హా ఫీజన్ -వమౌా "ఆ న్న “అలలే 
హీమ్ -బివకీల్ , 

105, మో[ప్రభువునుండి మో యొద్దకు సూచనలువచ్చి యున్న వి, కావున 
ఎవండు గమనించి చూచెనో వానిదే లాభము. మయువందు (చూడక) అంధు6 
డాయెనో వానిచే నష్టము. మణ్ నేను మికు రతకుండనుశాను అని ఓ (వ 
వక్తా! పలుకుము, 106. మణియు వారు నీ వెవరియొద్దనో "నేన్బకొంటివి అని 
పలుకుటకునుు తెలివిగలవారికి స్పష్ట్రపడుటకును, మేమిట్టు సూచనలను పలు 
ఏధములుగా నివరించి తెలుపుచున్నారము. 107. న్మీపభువునుండి నీకువచ్చు సం 
"దేశమును నీవు అనుసరింవుము, దెవుడు తప్ప వేటు ఆరాధింపందగినవాండు 
మణి నీకు లేడు. విగ హో రాధకులనండి ముఖము తి+ప్పుకొనుము. 10ని,మటణి 
దేవుండు కోరియుండిన చో వారు "ేన్చనికి సాటి కల్పించియుంజరు, మణి "మేము 
నిన్ను వార్నివె రతీక్రనింగాం జేయలేదు, మతి నీవ్రు వారికి జవాబు దారివి కావు. 

వ్యా్యా॥ 105. దేవుండు తన పోవక్త మూలమున తనసూ చనలను టెలి: 
యున్నాడు. మణీ మానవులు దేశ్రనిని తమ కన్ను లారమాడకబపోయినను ఆతని 
స్పష్టమహివులు వారి కన్నులయెదుటనున్నవి, వానిని గమనించి చూచి -డ్రేవుని 
విశ్వసీంచినవో ఊఉభాయలోకములలో మేలు గలుగును, అంధుండై వానిని 
గమనింపక తిరస్కారము వపీంచినచో ఉభోయలోకములలో  కీడుగలుగును, 
(పవ కృపని మతే పణారము చెయటమా(తమే, కాని బలవంతమునేనీ "బేక్రన సూ చ 
నలు (ప్రజలు గహిం చునట్టుచేయు టశాదు,106, హ్నాజత్ వైగంబరులవారు ఎవరి 
యొడద్దను చదివినవారుకారు. వారు చేవునినంజేశము (వహీ) వలన (పజలక బేవుని 
సూచనలు ధర్మములు శెలివిగి, వానిని విని అవిశ్వాసులు, ముహమ్మదు ఎవరి 
వద్దనో నేర్చుకొని వచ్చి చెప్పుచున్నాడు అని పలుకసాగిరి, తెలివిగల భక్రులు 
"జీవుని వాక్యములు విని అవి స్పష్టముగా "దేవుని వాక్యయులే అని తెలిసికొనిం. 
వీనికీంగాను దేను'డు తన సూచనలను పలువిధములుగా పజలకుం దెలుపు 
చున్నాడు, అవిశ్వాసరోగముగలవారు నిందింతురు. ఏిశాషసజ్యోలిగలవారు 
విశ్వసింతురు. 107, కావున (ప్రవక్త పని "దేవుని సంబేశమును (వహీని) ఆనుస 
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రించుట, "బేవుండు ఒక్క-లో అని (ప్రకటించుచు ఆతనివైననే యాధారపడీ అవి 

శ్వానుల మాటలు లెక్కచేయక తన (ప్రచారము సాగించుట, 108. "దేవుడు 

కోరినచో బలవంతముగ అందటీని విశ్వాసులుగ( "వేయంగలయ, కాని అట్లు 

చేయక మానవులకు స్వాతం త్వ మొనంగి యున్నాడు, వారు గమనించి తమ 

యిష్టాను సారయుగ విశ్వాసమో, ఆవిశ్వాసమో వహించి వానికిం దగిన ఫలి 

తము పొందవలెను, శాపున ఓ ముహమ్మదు ! నీవు వారికి రత్షతండవుకావు, 

అవిళ్వౌసుల కర్మలకు నీవు జవాబుదారివికావు. ఆ బాధ్యత నీకు "లేదు. నీపని 

ధర్ముప్రిచారము వేయుట మాత్రమే అని (ప్రవక్త కరు దేవుని సెలవయ్యెను, 

109. దలా-తేసుద్-బుల్లకిన యద్ -ఊన- మిన్ దూనిల్లాహి-ఫయ- స సుబ్బు 

ల్లాహా-అద్ _వమ్- విరి" ఇల్మిన్ జాలిక జై -యన్నా -లికల్లి-ఉమ్మతిన్ - అమల 

పాుమ్-సుమ్మ-ఇలా రబ్బిహిమ్-మర్. జి ఉవుమ్-ఫయు నబ్బి-ఉవామ్ - బిమూ- 

కానూ-యలమలూన్, 110. వఅఖ్ -సమూ-బిల్లాహి- జవా-ద-ఎఐ-మూనిపిామ్ 

లప్తిన్-జాఅర్ "వుమ్ -ఆయతుల్- లయూ-మినున్న-బిహో- ఖల్ -ఇన్న- మల్ 

ఆయాతు వన్ -దల్లాహాచమా-యక్-ఇరుకుము-అన్నప*-ఇజా- -జొఅత్ - లా- 

_యూమినూన్ , 1il- వ-నఖల్లీబు అఫ్ ఫ్ఇ-దతహుమ్ "వ అబ్ సా-రవామ్ - కమా 

లమ్- యూమినూ? బిప+-అవ్వల-మ గ్ర లిన్ _వ-సజరువుమ్-ఫీ.తుగా- యాన హీమ్ 

యలే_-మువహూన్, 

109. మజియు ఓ మునల్మానులార ! అవిశ్వాసులు దేవుని వదలి ఫూ 

జిం నునట్టి యితర దైవములను మోరు దూపింపకుందు, ఎందుకన వారు ఆక 

మము" బుద్ధిలేక -డేవునిని దూషింతురు. ఇటులే (పతి జాతికిని తమ తేమ 

యాబారములు బాగుగ దోంయనట్టు చేసి తిమి, వీదప వారందడలును తేమ(ప్రభువు 

నొద్దకు చేరవలనీయున్నది, అవుడు ఆతడు వారు చేయుచున్న కర్శలనుగూర్చి 

వారికి చెలుపును, 110. మణియు అవిశ్వాసులు చాల తాకీదుతో (గట్టిగ) 

“దేవుని (పమాణముచేయుచు, తమయొద్దకు నేచైన నొక సూచన వచ్చినచో 

వానిని విశ్వసింతు మనుదురు సూచనలు చేవునియొద్దనున్నవి - అని ఓ 

(ప్రవక్తా ! పలుకుము. మణీ ఓ ముసల్మానులార ! ఆ సూచనలు వారియొద్దకు 

వచ్చినచో వారు విశ్వసింతురనియే మిెకెటు తెలియును ? 111. మంకీయు 

వారు మొదటితూరి దానిని ఎట్టు విశ్వసింప లేదో అట్లు వారి హృదయములను 

వారి కన్నులను త్రిప్సి చేయుదుము. వారు తేమ యకిమనార్లమునందు'దేపులాడు 
ర్ 
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నటుగ వారిని వదలి పెట్టుదుము, 

“ వ్యూ! 109. ముసలాానులు ఇస్తామ్మత ప్రచారము చేయవలెను, అంటు 

లతే మతేస్థుల మత సి్దాంత్ములయార్చీ చర్చింపవచ్చును. కాని మత [పణా 

రము చేయునపుడు అవిశ్వాసులు మొదలగు ఇతర జాతులవారు ఆరాధించుజేవ 

తలను, వారి పెద్దలను దూవి.ంపరాదు, అట్లు ముసల్మానులు చేసీన-వో అవిశ 

నులు అ క్రమముగా బుద్ధి లేక సర్వమునకు ప్రభ్ళువై వెన "బెనునిదూనీ.తురు. దానికి 

కారకులు ముసల్యానులు అగుదురు, కావున ఆట్లు దూషింపరాదు. ఎందుకన 

ద్రతిజాతివారిక తమ తమ యాచారము [వ్రియము గా నుండును, అదిమం-చిడి అవి 

వారికి దోంచును, అందణి కర్మల తీర్పునకుంగాను ఒకదినము రానున్నది, ఆవుడు 

అందజు "దేవుని సన్నిధానమున నిలుతురు. అచ్చట తమ తమ కర్మల ఫలితము 

పొందుదురు. 110. కాఫిస్ట హజ్రత్ వెగంబరులవారితో మిరు సఫా ఆను 

కొండను స్వచ్చమైన బం గారుగం జేసి వేసిన మేము విశ్వనీంతుము అని చేవుని 

(పమాణముశేసీ బాల నొక్కి పలుకుచుండిరి. దానికింగాను ఓీపవ క్త! నీవు 

పారితో నిట్లు పలుకుము, “మిరు కోరినట్టు సూచనలు (మోజ్జీజా) తెచ్చి 

చూపుట నాపనికాదు. నేను ధర్మపచారమచేయువా(డను, సూచనలు డేవుని 

చేకలో నున్నవి, ఆ విషయము దేవుండు కోరినట్లు చేయును.” కొందలు ముస 

లానులు కాఫిర్లు కోరు సూచనలు చూవీన బాగుండును. కాఖర్లు విశ్వసిం 

తురు అని తలంచిరి, దానికి నిటుజవాబియ్యంబడినది, శాఫిర్ల విషయము మాకం 

శెలియదు, వారు సూచనలు మాచి విశ్యసింతురని మోాశెట్టు తెలియును 1 

ఒక వేళి వారు కోరినట్టు సూచనలు వచ్చినపుడు వారు విశ్వసీ ౧పనిచోవారివై 

"దేవునికి కోపము గలుగగా నశింతురు, కావున అట్ట తలంపకాడదు. 111. కా 

ఫిర్లు ఖురానువంటి "దేవుని (గ్రంథమును విని దానిని విళ్యసింపక తమ దుష్ట త్వ 
మలోే పడిరి, దానికి ఫలితముగ వారి హృదయములు సత్యమును గ్రహింపు 

' జాలవు, మణీ వారి కన్నులు సత్యమునచూడంజాలవు. భ కివిజ్వానములు గల 

వారు "దేవుని సూచనలు చూచిన "వెంటనే మొట్టమొదట నే విశ్వనీంతుతు. 

ఆవిశ్వాసరో గముగలవారు ఎన్ని సూచనలు చూచినను వదో యొక సాకు 

పెట్టుకొని తమ దుర్మార్లములో నే పడియుందురు. 

ఎనివిందవ కాండవంం 

112. వలె అన్న నొ- నజ్ _జల్నా - ఇలై-హాముల్ - _ములా-ఇకత" వకల్లమ- 
— 

హుముల్. మా తా-నహషర్నా-అ- లెహిమ్-కుల పెద్తిన్-ఖుబులకూ. నూాకానుూ” 

లియూ-మినూ-ఇల్లా-అన్ -యపా-ఆల్లావు-వలా కిన్న-అక్ _సర-హున్-యజ్ వా 
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లూన్. 113. వకజా-లిక-జలల్నా లిక్రుభ్లి- న" వియ్యిన్-అదువ్వన్-చయాలీనల్ " 
0 విడై ౪ — 

ఇన్ సీ-వల్ -బిన్ని-యూ-హీ-బఅ- జుహుమ్-ఇ లా- బల-జిన్ _-జుఖ - రఫల్ -ఖాలి 

గురూరన్ -వలౌ-పాఅ-రబ్బుకామా.ఫల “లూవా- ఫజర్-హు మ్_-వవూ- యఫ్ తే 

రూన్, 114. వలితస్ గా-ఖ లై హి-ఆఫ్ఇ-దతుల్లజీన-లాయూ మినూన - బిల్ - 

ఆఖిరతి-వ లి-యర్- జౌను-వలి- యఖ తరిఫూ - మాహుమ్ - ముఖాతరిఫూన్. 
115.అఫ- బైరల్లాహి-. అబ. తగ్ సాకమన్ -వవువల్ల జీ- అన్ జల- వలె అకుమూల్ -కి తొ 

= 

బి- ముఫన్ "సలన్" వల్లజీన-అ-కె- సనావుముల్_కితొబ-యోల్- లమూన -అన్న హూ" 

మునజ్-జలునూ-మి రొ-రబ్బిక-బిల్-సాఖ ఖ-ఫలా -తకూనన్న-మినల్ ముమ్త' న్. 

116, వతమ్ముత్ -క లినుతు-రబ్బిక-సిద్-ఖన్-వఆద్_లన్ "లా-ముణద్దిల-లి-. కలిమా 

రిహీ-వ-వువస్-నమో-ఉల్_లలీమ్. 

112. మటియు మేము వారియొద్దకు డనదూతలను పం౫నను, చచ్చిన 

వారు వారితోమాటలాడినను, వారికన్న ల యెదుట అందటేని బతి కించినను ను, వారు 

విశ్వసింప నే విశ్వనీంపరు. కాని "బేవుండు రోరనవో (విశ్వసింపంగలరు). మీ 

వారిలో ననేకులు మాఢులుగా నున్నారు. 118.మజీయు నిన్రేపితిస్రువక్రను 
మనుష్యులలోని జిన్నాతులలోని సె తానులను విరోధులుగం జేసీయున్నా ము. 
వారు మో సవుచ్చుటకు ఒకరికొకరు ఇంవైన పలుకులు చనేర్చుదురు ముటీ నీప) 

భువు కోరియుండినచో వారట్టు చేనీయుండరు. కావున వారిని వారి కల్పనలను 
వదలి పెట్టుము. 114. మణి పరలోకమును విశ్వసింపని వారి హృదయములు దా 

ని వెపునట్ తిరుగ వలెననియు వారు దానిని సమ్మతింస వళెననియు వారు 

వేయుచున్న సాపశార్యములు చేయుచు నుండవలెననియు అట్టి యిం-పెనపలు 

కలు నేర్పుచున్నారు. 115. వమి నేను ేనుని వదలి యితస నాక్టయక_ను 

కోరవలెనా ! వణీ యౌాతేేను మికు స్పష్టమైన (గంథ మొనంగి యున్నాం 
డు, అని ఓ|పవక్తా! పలుకుము. మళీ మేమెవరికి గ్రంథ మొనంగిత్మా వారు 

ఖురాను గ్రంథము నీపగభువునుడి సత్యముగా వచ్చినది యని యొజుంగు చు 

న్నారు. కావున నీవు నంబేహిచు వారితో 'ేరకుము, 116. వలి నీ (ప్రభువు 

వాక్కు. పూరి గ సత్యమైనది. న్యాయ మెనది చేనుని వాక్కును నూర్చి వేయు 

వా. డెవండును లేడు, వణీ ఆతండు సర్వను. విను వాండునుసర్వములెలిసిన వా, డును. 

వ్యా! 112, ద్వేషయగల అవిశా(నులు కోరునక్సు గాని లేక దానికొంకు 

మించిన సూచనలు గాని వారికిం జూపినను వారు విశ్వసింపరు, ఒకవేళ "జీవ 
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దూతలు ఆకాశమునుండి దిగి వచ్చి వారు మహామ్మదు దేవుని (పవక అని 

యు ఖురాను "బేవుని (గంథము అనియు పలికినను చచ్చిన వారు (శవములు) 

బ్రతికి తమ గోరీలనుండి లేచి మాటలాడి (పాజ్రత్) ముపామ్ముదు నిజమైన 
(పవక్షఆని సాత్యమిచ్చినను సర్వ జనులు వచ్చి సాత్య మిచ్చినను అవిశ్వాస 

రోగమయుగల జనులు విశ్వసింపరు. అపుడు వదో యుగ నంబేపాము లోపమును 
పెట్టి విశ్వసీంపరు. కాని "దేవుండు కోరిన బలవంతముగా వారిని విళ్వొానులుంగ 

'జేయంగలండు, కాని చేవుండట్లు చేయండు, కాని వెక్కునుంది క్రీవిషయము తెలి 
యకి మూఢుల్తై యున్నారు. 118. ఓ ప్రవకా! ఆవిశ్వానులు నీకు విరోధు 
చై ధర్మ ప్రచారమునకు అడ్జుపడునట్లు పూర్వము గడచిన (పవక్కలకం గూ 
డ దుర్శార్షులెన మను మ్యులును జిన్నా తులు (భూతేములు)ను విరోధుల. దీ, వీది 

విరోధము కొత్తదిగాదు. నీవు చహించుచు మత (పచారయ సాగింపుము. ప 

వక్షల విరోధులు ఇంపైన పలుకులు పలుకుచు మోసపు మాటలు ఒకరికొకరు 
నేర్నుదురు. మణీ యు కుటలు సలుపుదురు, దుష్టులు చేయు కల్చ్పనలను గూర్చి 
చింతింపక వారిని వదలి వెట్టము. దాని గూర్చి 'దేవుయ చూ చుకొను చేవ 
డు కోరినచో వారట్లు వేనియుండరు గాని వారికి కొద్దికాలము గడువు దొరికి 

నది, కావున వారట్లు చేయుదురు, 114, దుష్ట్రలుచేయు కుట్రలు వారి మోసపు 
పలుకులు పరలోకమందు విశ్వాసము లేనివారును ఇవాలోకములోని భోగము 
లకు లోనె ననవారును విని వాని సమ్మతించి తము పాప కార్వములలోప డి 
యుండుటంగాను వారట్టు చేయుచున్నారు, 115. దుష్తుల మోసపు పలుకులకు 
"దేవుని ప్రవక్షయును ముసల్మానులును లొంగరు. వారు "దేనునియందు విశ్యా 
సము గలగి చేవుంజే తమకు న్యాయకర్త గా అని నమ్మియున్నారు, "దేవుండు 
పీవక్తకు ఖురాను (గ్రంథ మొసంగాను. అందు సర్వ ధర్మములు స్ప ప్రముగా వి 
వరింప6 బడి యున్నవి. దానిని (పవక్కయును ముసల్మానులును అనుసరింతురు. 
ఖురాను (గంథము దేవుడా సంగినది, అది సత్యమెనది. అని "జేవునివే తౌ రాతు 
ఇస్టీలు (గంధము లొసంగం బడిన వారగు యూదులును నసాినీలును తమ మత 
(గ్రంథములలో ఖురానె షరీఫును ముహమ్మదు వారిని గూర్చి యున్నభవిష స్టర్ 
ప్రకటనలను బట్టి యిణీంగి యున్నారు. దాని గూర్చి వలాటి నండేహాము 
వహింపరాదు, 116. "దేవుని వాక్కు స్యాయమైనది. సత్య మెనది, అంజేలాటి 
మార్చు కలుగ చేరదు. ఎందుకి న దేవుని వాక్కు అగు ఖురానె షరీఫ్టు సర్వము 
విను వాండును సర్వము తెలిసిన వాండగు దేవునిది, కాంబట్టియే యేధర్మము సరి 
యెనదో "దేవునికి ఎజుక, కావున (పవ_క్షయును ముసలాగ్హనులును ఖురాను. 
(గ్రంథము ననుసరించియే 'నథుతురు. 
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117, వల్లిన్ _కులిత అక్ -నర-మన్ -ఫీల్ -అర్ జి-యుజిల్లూక-ఆన్ - నవీ- 

లిల్లాహి-ఇన్-యత్ -తబి.ఊన-ఇల్ -లజీ-బన్న _వ-ఇన్-ముమ్“కల్లా - య|ఖు 
సూన్ « 118. ఇన్న-రబ్బక -వువ-అర్-లము-మన్ -యజిల్లుఅన్ “సీ లిప్రీ_.వహు 

వ_అల్-లము-బిల్ -మువ్షొ+-తపీన్. 119. ఫకులూ-మిమ్మా- జాకి - రస్నుల్లాహి- 

అ౭ైహి-ఇన్-వన్తుము-బి-ఆ యాతిక్స్*-.మూమినీన్. 120. వ-మాలకుమ్-అల్లా.- 

తాకులూ-మిమ్మా్ష-జుకీ-రస్కుల్లాపా-అ లె హీ-వఖద్-ఫస్సల-లకమ్-మా-హా (రమ 
అలైకుమ్-ఇల్లూా-మజ్ తురిర్-తుమ్.ఇలె హి-వ -ఇన్న-కసీరన్ -ల-యు జొల్లూన-బి- 

అవొ-వా-ఇహిమ్-బైరి-ఇల్నిన్ -ఇన్న -రబ్బక-హువ-అఆ-లము-బిల్ -యుఆ.. 
తదీన్, 121, వజరూ'జాపారల్ - ఇస్మి-వ-బా తినహూ-బన్నల్-లజీన - యక్టా- 

త హ్ ద 
నీబూ నల్ -ఇస్ మాసయుజ్ -జెన-బవిమా-కానూ-యఖ్ా తరిఫ్లూాన్. 182. వలా- 

తాకులూ-మిమ్మాా-లమ్-యుజ్ -క-రిన్నుల్లాహి- అలైపా-వ"9న్నవాూ - లనిస్- 

ఖున్ -వ-ఇన్న ప్ -ష యాతీన-లయూ-హూ న-ఇలా-కూలియా-బపీామ్ాలి-యజా- 
దిలూకమ్-వళన్-అతఆ.తుమూవామ్-ఇన్న కమ్-లముస్-రికూన్. 

117. మణి లోకములో అధిక సంఖ్యగలవారి నూటను నీవు అనుసరించి 
నచో వారు నిన్న జీవుని మార్గమునుండి తవ్పింతురు, వారు తను యూహాల'నే 
యనునరించువారు. మటి వారు చేయునదియాహాలు మూత మేను. 118.జేవుని 
మార్షము తవ్చీపోన్టవా 'ఇెవరో నీ(పభువునకు బాప గయదెలియును, మజావరు 
ఆతని మార్లమందున్నా రో ఆతనికి బాగుగం చెలియను, 119. కావున ఆతని 
వాక్యములందు మోకు వికాషసమున్న చో ఏ జంతువువై "దేవుని చేను ఉచ్చరింపం 
బికినదో దాని మాంసము తినుండు. 120. మలి మీశేమైనది ? వజంతువువై 
చేన్రని చేస ఉచ్చరింపంబడినదో దాని మాంసము మోరు తినరు ! మఆీమాకు 
నిపే.ధింపంబడినవానిని మోకు స్పష్ట్యము గాయ 'దెలివియున్నా6డు. కాని విధిలేని 
సమయమున చచ్చిన దానిని తినవలనీవచ్చినచో అది ని పి.ద్దయుకాదు, ముల్ 
పెక్కుమంది తేమ యిష్టానుసారముగ అజ్ఞానములో (ఇతరులను) సనాగర్షము 
నుండి తప్పింతురు. నియమములను ఆశికమించవారిని న్మిపభువు బాగుగనెటుం 
గును. 121. మల బహిరంగ మైన పాపములను రహస్య మైన పాపములను 
వదలి పె్ట్టుండు. ఎవరు పాపములు చేయుదురో వారు తవు కర్మల ఫలితము 
శీఘములో నే పొందుదురు, 122, మణియు ఎర్ధాన్నివె చేవునిపేరు ఉచ్చరింవం 
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బడదో యౌజంతువునుండి తినకుంయు మణీ దానిని తినుట పాపకరము, మణి 
మాతో వాదులాడుటకై సెతానులు తమ న్నేహితులను వేేశే?ంతురు. మటి 

మీు వారి ననుసరించిన చో మోరుకూడ దేవునికి సాటి కల్పించినవారగుదురు, 

వ్యా॥ 117. లోకచర్మితను చూచినచో బుద్ధిమంగో' లును జ్ఞానులును 
క మపద్ధతిని నడచువారును కొందణు మా (త్రయ కలరు. ఇెక్కు.మంది తమ యి 
షముచొప్పున నిరాధారమైన యూహాలనఅనుసరిం చు సామరులుంశలరు, వారి 

సంఖ్య యక్కువశానున్నందున వారి మాటలు అనుసరింప (ద గవు. అట్టు అను 

సరించినచో "దేవునిమాక్షమగు సన్నార్లమునుండి తవ్బిపోవలసిన'స్బును, కావున 
అట్లు నడవకూడదు అని హజ్రిల్. రసూలువారితో పలుకుచు నర్నులకు బేవుండు 

తెలిపెను. పామరులు తమ యూహాలను అనసరించి తమ _సైతొనుల (వేగే 

పణవలన ముసల్మానులు తమ ేశులార జచాచేన్సీ (కోసి)న జంతువువూంసము 
తినుదురు, కాని చేవుండు చంవిన జంతువు మాంసము ఎ దుకు వారు తినరుఆని 

పలుకసాగిరి, అందుకు రాబోవు వాక్యములో జవాబియ (బడినది. ధర్మము 

(వాలాల్ ) అధర్శము (హగాము) అని నియమించ ట్స : సర్వజుండగు "దేవుని 
ని "బేవుం సెలవిచ్చిన ట్స నడచుకొనుట భాక్కులవిధి. (వాణము తీయువాండు 

వుయ్ ఆయినను దంయవువై దేవునిసురు ఉచ్చరించి 2 జబాచే యుటవలన 
చదేశ్చని నామనుహిమవలన దాని మాంసము పవి విత్రవ గుచున్నది. . న్వయ 
ముగ చచ్చిన జంతువులలో అపవిత్రత ల లదు అందు అసవిత మైన రక్తము 

ఇంకిపోవును, కావున దాని మాంనము తినకూడదు అని నివేధింపం 
బడినది 118 ఎవగు దర్మారులు, ఎవరు సన్మాద్దలు అశోనది “దేవునికి 
ఎలుక. ఆతడు వారి వారికీం దగిన (పతిఫల మొనంగును. 119, "కావున 

ముసల్మానులు తేమ విశ్వాసమును ధర్మమును ఆనువరి' చి దేవుని "పేను ఉచ్చ 

రించి (బిస్మిల్లాహి- అని; జచా చేయంబడిన జంత వుల మాంసము తినవళను, 
చేవ్రనియందును, ఆత. (పవక య.దును ఖురానయందును విశ్వాసము గల 
భికులు చేవుస సెలవు నననసరిం* పోవుదురు, 120. ఆక, టిచాధకు సహీంప లేక 
(పాణముపోవు సి వృిలెబో విధిలేక (పాణమును కాపొడకొోొనటకు మున్దారు మొద 
లగు అగు (హరామ్) ని పి ద్ధయములైన వస్తువులు తినవచ్చును అని జీవుడు 'సెలవిచ్చు 

, ఏమే వస్తువులు నీచే ధింపంబడనవో అవి వివరము గా ంబెలివి యున్నాండుం 
అందు దేవుని వ. ఉచ్చుగించి జచావేయ బడిన జంతువుల మాంసము తినకూడదు 

అ? లేదుగదా ! మజె దుకు మిరు ఆ జంతువుల మాంసము తినరు అని 
మందలి-పంిడినది, పెక్కురు తెళివిలే= ఊహలను అనసరించి యితరులను, 

సన్వ్యార్షమునుండీ త వ్ప్చింతురు, ధర్మము అతికమించిపోవుదురు, వారి విషయము 

చేవుని కేం దెలియును 121, టము సల్మానులార | మిరు కాఫిర్ల మాటలకు 
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'జం- సన్మార్గము వదలకుండు, _సర్వవిధమువై న పాపనులను మాను 

పాపము చిన్నదిగాని, పెద్దది గాని, రవాస్య ము గాంగాని, బహిరంగ 

' మేంయకుండు. పాపకార్యమాలు చేయువారికి తప్పక శిక్ష లభించును, 

౧-వమకొనండా ఒరు. 122, "దేవునిపేరు ఉచ్చరింపక కోయంబడిన జంతు 

మం తినలహాడడు. అది నిషిద్ధము (వారామ్). అటుకే ఇతర "దేవ 

6 -ఐఇవ్చరించి కోయంబడిన జుువుు మాంసమకూడ. లినకూడదు., 

౬3 పాపము. ధర్మ, అధర్మములు నియమించుటలో దేవుని చెలవ్రనను 

ఏ. అందు మానవులు తమ యిస్పము చొప్పున పోకూడదు. అట్లు 

వ అనంబడును. కాఫిర్గ వాదనలకు ముసల్మానులు_ "అక్క "పెట్టక 

'నకునరింపవ లెను. లేనిచోవారి తోవేరనవారగుదురని "హౌ నృరింబడి యొ. 

న! అలుల 

3 ఆవనమన్ -కాన-మైతన్ -ఫ-అహ్ "మై నా-వు-వ జ-అలొ _ అఘభాంా- 

కపతూ-పీ-లి హీ ఫీన్-నాసి-క మమ్ _మనలుసూ-.ఫీజ్ _జులు-మా తిన 

- జిఎస్ హో-కజాలిక. జు నన లిల్ కాఫిరీన-మా కా నూ. ఆను "నీ, 

8. ఒకండు ని్టివిగా నుండెను మేము వానిని నజీవిగాం వేసీ వాసికి 

సం గగా అతండు దాని వలన (ప్రజలలో నంచరించు చున్నాండు, ణక 

డఢాకారములలో సడి అందుండి 'రాంజాలనట్టి స్థీతిలోనున్న దానిత్రో 

1 బ్లు అవిక్వౌనులకు కామువేయు కర్మలు మంచివి గాం దోంమనట్లు 

రకు. 

కి. - ఇందు కాఖఫీర్లు ముసల్మానులను సన్మార్టమునుండి తస్నంప వలెను 

డహాత్న ములు సాగ'నేరవు ఆను విషయము హోాచ్చగింపం బడినది, 

వ ధర్మవూక్షము తెలియక అజూనములోపడి నిర్ణిలిణా నండిస వారిని 

గౌ నము లనెడు పొణము పోని వారిని సజీవిగాంబేని ఖురానె ష 

ఆకోవ్టితి నొసంగినందున వారు సత్న్రవర్వుకులై (సజలలో నిర్భయయము 

వున్నవారు హా[జత్ రసూలువారును వారిశీష్యులగు ముసలాశ్చనులు ను. 

క్ అవిశ్వాసమును దుర్భార్లమును అనెడి అుధకారములలవో పడి 

రాంజాలన్టు కాఫీర్లు ధర్మము స్వకరించుట భో నరిపోలుదురా. ఎన్ను 

ఇన్వపలు కారు, ఎందుకన కాఫిన్లు అధర్మ కార్యములను ధర్మముగా 

ఆకుళ౮సన మనెడి అంధకారమును వెలుతురుగా ఫావింపు సున్నారు, 

ఓ. వ-క జాలిక-జఅల్నా -ఫీకుల్లి-ఖర్యతిన్-అ కాబిర-ముశ్-రిమోవో - లి 

కా_ భీహా-వమాయయమ్-కరూన-ఇల్హా వీి-అన్-ఫు సీహీోా స్స్స్” న. మాయు 
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ఉరూన్, 125. వఇజాజాఅల్ ముమ్ఆయతున్.ఖాలూ-లన్ -నూమిన- వై 
కా-నూతా-మి స్ల-మా ఊకియ- రును-లుల్లాహి-అల్లావు అతీ అము = హైను- 

యజ్ “అలురిసా-లతహూ-సయుసీ-బుల్ల-జీన-అజ్రమూ-సగాయన్ - ఇన లాహిోావ- 

ఆజాబున్-షదీ దుమ్-బిమా-శా నూ-యమ్_కరూన్. 126. ఫమన్-యురిదిల్లా 
హు-లన్ యవొ-దియవూయక్రవొ 'సద్రహూలిల్ “ద్ర సామి-వమన్ - యుదిద్- 

అన్. -యుజి ల్లి హూ-యజ్ "అల్ స్య వూ-జయ్యిఖన్ “హార జన్ -కఅన్ననాాయన్ 
౨ 5 టాం న ది 
'సఆ- అదు-ఫిన్ -సనూజఇా-కజూలిక్షయన్ "అలుల్లా-నునర్ "రిజ్బ-అలల్ "లజీన = లా” 
యూమినూన్ = 

124. మణియు ని్లే ప్రతి పురములోను అందలి దుస నాయకులు అం 
దు కటలు చేయునట్టుగం జేసితిమి, వారు చేయు కుటల కీడు వారియాత్చల శే 
చెందును, మతి వారది (గహింపరు. 125. మజియు వారియొద్దకు ఏదైన నొక 
సూచన వచ్చినచో "దేవుని (పవ కలకు నొసంగం బడినట్టు మాక్ "సంగంబడు 
వజికు మేము నమ్ము'సె నమ్మము అని పలుకుదురు. ఎవరికి తన నంేశముసం 

పవలెనో "దేవునికి చాగుగం “దెలియును. శభుములో "నే పొపులకు వారు శీయ 
చున్న కుట్రిలక్రుంగాను వారికి "దేవుని యొద్ద అవమానమునుకఠిన మైన బాధ యును 
లభించును, 126, కావున దేవుడు తౌను ఎవనికి సనాగ్హర్దము చుంసంగోరునో 
వాని హృదయమును ఇస్టామ్నకుంగాను విప్పివేయును, నుెజువనిని మార్షము 
తప్పింపంగోరునో ఆకాశము-పెకీ నెక్కు_వానివతె వాని హృదయము చాల సంకు 
చితముగాం జేయును. "దేవుడిట్లు విశ్వసింపని వారికి శిక్ష విధిం చును. 

వ్యా॥ 124. ఓ పవకా! మక్కా. ఖురెషులలో దుష్షనాయకులు ఇతర 
జనులు ఇస్తామ్లో చేరకండ పన్ను కుట్రలు కొంత వి గావు, పూర్వముకాః బ్రటు 
లే జరిగినది, (పతినురయులోను డేవుని (పవక బోధించు దాసికీ ఆయావురముల 
లోని దుష్ట నాయోకులు అనేక కుటలు సలివియున్నారు. వారి కుట్రల వలన 
ముసలార్హను భ్తలకు నష్టములేదు, కాని దానివలన కాఫ్టిర్ల శే నష్టము గలుగు 
ను. దానివే 'దేవ్చని శితకు వారు పొతులగుదురు. కాని వారికిది తెలియుట 
లేదు, 125, జీవుని (పవక్ష తౌను సత్యవంతుండని "డేనుని సూచన (మోబీ 
జా) చూవినచో దుష్టనాయకులు పన్ను క టలలోనిది యొక కుట, దేవుని 
పృవక్కల యొద్దకు చేవుని నం చేశము చేవదూతలు ఎట్టు తెచ్చుదురో అటు శే 
మాయొద్దవ జేవుని సం చేశము (వహీ ) వచ్చిన'గాని మేము విశ సింసము అని 
'పలుకుదురు. దానికినిందుజవాబియ్యం బడినది, చేవునినం దేశము పొందుటకు ఎవరు 
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అష్షలో "జీవునికి. చెలియును, ప్రవక్త పదవి మానవుల కృషి (ప్రార్థనల 

వన లభించునదికాదు. మానవు లందలును దానికి యోగులు కారు, సర్వ 

జ్ఞండగు దేవునికే అందతీ యోగ్యత తెలియును, కావున గర్వముతో కుట్రలు 

సలుప్పుచు పలుగు మాటలకు వావులకు ఉభయ లోకములలోను అవమానముసు 

ఘోరశిత యును లభింపనున్నది. 126, చవుని అన్నుగహామువలన పుణ్యాం 

రు సన్మార్షము లభించును, వాది హృదయములు విప్పండి ఇస్తామ్ను సి స్వీక రించు 

టకు సిద్ధయులగును. ఇస్టమ్ నకుంగాను వారి హృదయములలో వలాటి నంకట 

ముండ సేరదు. ఆకాశమును నెక్కు.టకు (ప్రయత్నించి యొక్క. తేక హృదయము 

సంకోచము నొందునో అట్టి సంకోచము దుర్మార్గుల హృదయములు పొందు 
ను, వారి హృదయములలో సత్వము నాటుకొనదు, విశ్వనసింప నందున వారిక్ 

దేవుని శిత లభించును. వారు నలాటి పవిత్ర మొందయాలరు, దేవుండు మాన 

వులకు బుద్ది ద్ధి జ్ఞానయు లొనంగి యున్నాడు వాని మూలమున యోచించి సత 

మునందు *క్రిషయమంచక సన్నార్షము అవలంబింసవలెను, దుష ప్ల స్వభావము గల 

వారికి ఎంతబోధ చెప్పిన నిష్భలమగునుగదా! 

197 వహోజా-నసీరాతు- -రబ్బిక-ము స్త న- -ఖీమన్-ఖద్-ఫన్ -స్నూల్-ఆయాతి 

లిభామిన్-యక్_బక్క-రూన్. 128, లహుమ్ దారుస్-సలోమి- “ఇన రబ్బహితయ్- 

వవువ-వలియ్యు-వుమ్-బి మా- _శానూ-యలమలూన్. 

127. మజళియు నిది నీపభువు యొక్క. సన్వ్ధాక్షము గమనిం చునట్టి వారి 

కింగాను మేము సూచనలను స్పష్టముగాం చెలిపితిమి. 128, ఇట్రివాం రాజే 
వారి (పభువునొద్ద శాంతియుతమగు గృహమున్నది. వారు గావించుచున్న న 

త్కార్యముల వలన చేవుండు వారికీ సపహోయుండు. 

వ్యా॥ 127:128. ట[వవక్ష! మేము నీకు ఖురాను (గంథమొసంగి చూవీన 
మార్షమగు ఇస్తావ్ నీప్రభువు నియమించిన నస్మార్షము, తెలివి గలిగి గమనిం 

చువారికి నూచన లన్నియు స్పష్టము గా వివరించి యున్నాము, కావున గమ 
నించి ఇస్తామ్ ను స్వీకరించి ధర్శమార్షము ననుసరించి సత్కా ర్యములు నేసీనట్టి 

మునల్మాను భక్తులకు ఏలాటి యాపదలేక శాంతి యుతమగు గృవాము (స్వ 

ర్ల్షము)ను దేవుని సహాయమును వారికి లభించును, "దేవుని సపోయము పొందిన 

భక్తులు ఉభయ లోకములలోను జయమును మోత్నమును పొందుదురు, 
ల భక్తా 

129. వ-యావమ-యనా మరుహుమ్-జమో-అన్ - యామఅ-సరబ్ -౫న్ని . 

ఫదెస్-తక్-నర్తుమ-మినల్ -ఇన్సావఖాల కౌలియాఉవుమ్-మినల్ - ఇన్ స 
“ర్6 ఆ 
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అ= బాటిల్టాతి జాలీ అ 

రబ్బనస్ - తమ్" తల-బల్జనా-బీ-బతీజిన్ -వ-బల గ్నా-అజలా నల్టజీ-అజ్, - జల్లా 

లనా-ఖాలన్ -నారు-మస్ క వాకుల్ ఖాలిదిన- ఫహా-ఇల్లా-మా" పా- -అల్లావు-ఇన్న - 

కా 

రబ్బక-దా కీమన్-అఖీమ్. 180. వ-క-జాలిక"నువల్లీ-బత.బిట్-జాలిమోన - బల్. 

జమ్-బిమా “కానూ.యక్ -సీబూన్, 

129. మజీయు చేవు(డు వారి నందతీని ఒక్క_చోట చేర్చు దినమున 

ఓ బిన్నాతుజాతివారలార ! మారు మానవులలోని పెక్కు_మందిని మాకు విధే 
యులుగం చేసికొంటిరి అని పలుకును, మతి మనుష్యులలోనున్నవారి "స్నేహా 

తులు ఓ మా(్రభువా! మేము ఒకరితో నొకరు లాభముపొందితిమి. మతి 

నీవు మాకొఅకు నియమించియుండిన గడువు (కాలము) నకు చేరితిమి అని పలు 

కుదురు. (అవుడు "దేవుడు మో నివాసము అగ్నియున్నది. అందు సదా మారు 

యుండుదురు, కాని చేవుండు కోరినవారికి నరకము తప్పును అని పలుకును, నిశ్చ 
యముగ నాప్రభువు వివేచనాపరుండును, నర్వజ్ఞంయను. 150. మఆశీయునిటు బే 

దుర్మార్గులను వారి కర్మల ననుసరించి ఒకరితోాకరిని చేర్చుదుము. 
వ్యా! 129. మునుపటి వాక్యములో "జీవునికి (వియులై నవారిని గూర్చి 

చెప్పంబడియె, ఇంక ఈవాక్యములో ఎ శౌనులకు [వీయ్ములైనవారి విషయము 

"తెల్రపంబడుచున్న ది, తీర్పుదినమునందు ఇట్లుపక్త్నో త్త తరములుజరుగును, జీన్నాతు 

(భూతములు సపుక్కు_మంది మనుష్యులను సశ్యాక్షమునుండి తప్పించి తమకు 

ఐఛేయులుగం జేసికొనిరి, అవిశ్వాసులు విగ్రహములను ఫూజంచుటచే సైతొ 

నులను పూజించిన శు యగును. అపుడు విగహారాధకులు ఒమా ప్రభువా! హా 

జీవిత కాలములో ఒకరితోనొకకుు లాభముపొందినాము. ఆరాధీంప'లేదు అని 

సాకులు పలుకుదురు, ఆవియన్నియు అచ్చట సాగవు, దాని ఫలితము నరకాగ్ని 

నివాసము, అందు సదా యుండవలెను ఆని చేవునీ "సెలవగును. “చేనుండు కోరి 
సచో నరకనివానము తేప్పిపో. గలదు, కాని చేవునికి సాటి కల్పిం మువారినిక్షమిం 

ను అని "దేవుండు పలికినందున్ కాఫిగ్గు నరకమునుండి బయటికి రాంజాలర, 

దేవుండు సర్వజ్ఞండు, కావున 'ేరస్థుల నేరముల నెలుంగును. వివేచనాపరుండు 

కావున ఎవరికిం ర దగిన శిక్ష వారికి విధించును. 180, జిన్నాతులను వారి స్నేహీ 
తుల విషయము మోరు విన్నట్లు, దుర్మార్లులను నరకములోవేస్పదుము, ఆనగా 
వయీ తరగతికి వేంన దుర్మార్గులకు ఆంయాతరగ తులలో ఒక్కచోట నరకములో 

నివాసను లభించును, 

131. యామల్షరల్ -బిన్ని-వల్-ఇన్సి-అలమ్_ యా తి-కుమ్ - రసు 

లువు-మిన్ రుమ్- మయభఖుస్ఫూన-అ లై లైథమ్ -ఆయాతీ- వయున్- సరూనకుమ్-లిఖాఆ 
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పవాయా-తుద్-దునా న్టన-షహీ దూ-అలా-అఆన్ -ఫు నీపామ్-అన్న హుమ్-కానూ 
కా ఫీరీన్, 182, జాలిక-అల్ -లమ్-యథర్.రబ్బుకమానొలికల్ మం విదలా _ 

మిన్-వ-అహ్-లుహో-గాఫిలూన్- 189, వ-లికుల్లిన్ -దర జా తుమ్-మిమ్మా - అమి 

లూ-వవూ"ర బ్బుకావిగాఫిలిల్ -అన్మ్యూ-యలమలూన్ . 

181. ఓ జిన్నాతు మలీయు మనుష సిజాతివారలార ! ఏమి నాయాజ్ఞ 
లను మోకు వినిపించువారును, మోశీదినము రానున్నది అని భాయ పెట్టువారును 
అగు పవ క్తలు మోనుండి యే మో యొద్దకు రాబేదా ! (ఆను (ప్రశ్నకు) మేము 
మాపాపములను ఒప్పుకొంటిమి అని వారు పలుకుదురు,. మణి వారిని ఇవాలోక 
బీవనము మోనపుచ్చెను. మణీ వారు, తాము అవికా ఏసులైరి అను విషయము 
తామే యొప్పుకొనిరి. 182, ఇది యెందుకనగ నీప్రభువ్రు జనులకు ధర్మా 
ధర్మములు తెలుపకుండ వారు తెలియనివారుగ నుండినపుడు వారిపాపనులకుం 
గౌను వారి పురములను నాశముచేయండు. 184. మటి ప్రతియొకరికిని వారు 
చేసిన కర్భలకుం దగినట్లు తరగతులున్నవి, వతి వారు చేయు కర్మలనుండి నీ 
(ప్రభువు అజ్మాగ త్తగా లేయ, 

వ్యా! 181. తీర్పుదినమునందు బి న్నాతులను మనుష్యులను -బేవుండు 
(పళ్నించును. దేవుడు మనుషుష్టలలో కొందతిని (ప్రవక్తలుగ నియిమించియు 
న్నాడు. ఆ ప్రవక్తల మూలమున బిన్నాతులకును, మను ష్యులకును ధరమాగ్ద 
ము బోధింపయడెను, మంచి "కార్యములు ' చేయవలెను, పాపకార్యములు "దంత 
కూడదు. దానికింగాను తీర్పుదినము రానున్నది, అందు అందటి కర్మలంగూర్చి 
తీర్పు జరుగును. కర లక దగనట్లు ఫలము లభించును. పవ_క్షలువచ్చి బోధిం 
చిరి అను విషయము తౌము ల్రిహులోకభో గమలక మోనపోయి (ప్రవక్తలను 
నమ్మక మేము ఆవిశ్వాసులరమైతిమి అని తుదకు కాఫీరు ఒవ్వకొనుదురు, 
102. (ప్రవక్తలను పంపి దేవుండు మానవులకును జిన్నా తులకును ధర్భమార్లము 
తెలువ్రుచున్నా (డు, ప్రవక్తల మూలమున వారికి ధర్మాధర్భములు తెలుపకుండ 
వారి పాపములకుంగాను వారి వురములను సాశమచేయ(డు. మొదట తెలుపును, 
తరువాత తిరస్కరించి అవిశ్యాసులై నవారిని నశింపజేయును. ఇది “చేవుని 
పద్ధతి. 138, "దేవునికి సర్వము చెలియును, ఎవరి కర్మ లెట్టివో దేవునికి బాగు? 
డెలియును. వానికిం దగినట్టు తరగతులు నియమించును, కావున పాసపవుణ్యము 
లకు దగినట్టు ఫలితము లభించును. అందు వలాటి అన్యాయము జరుగ ను. 

184, వరబ్బు-కల్ -గనియ్యు-జుర్ రవ్మాతి-ఇన్-యపా-యుజ్-హిబా. 
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అజటీద్తా 

కుమ్-వయస్ "కల లిఫ్-మివొ-బల-దికున్ -మా-యషా ఉ-కమా-అన్ -ష అకుమ్ 

మిన్-ఊార)-యతి-భామిన్ ౬ -ఆఖరీన్ * 185, ఇన్న-నూ- తూ-అదూన.లః లఆతిన్ - వ- 

. మా-అన్తుమ్-బి- ముఆ్- జీన్, 186. ఖల్ -యా- “ఫామిల్.మలూ “అలా-మకాన 
యల లాలీ 

తి.కమ్-ఇన్నీ -ఆమిలున్" -ఘసాఫ- _శతీతీలమూన-మన్- తకూను-ల హూెఆఖిబతు 

ద్ -దారి-ఇన్నపహూ-లాయువ్ $లిహుజ్జాలిమూన్., 

134. మజియు న్మీపభువు లత్ష్యము లేనివాండున్తు కరుణగల వాంయను, 
ఆతండు కోరినచో మిమ్ము తీసీ చేసీ ఎట్లు మిమ్ము వ్రతరుల వంశము నుండిపుట్టిం 

చెనో అట్టు మావెనుక తాను కోరినవారిని నియమించును. 1185, "దేనిగూర్చి 
మీలో వాగ్యానము చేయయిడినదో అది తప్పక రానున్నది. నుత్రిమోరు("దేనునిని) 
లొంగంచేయయాలరు.180. ఓ జనులారా! మారు మావోటున పనిపషయండు. 

నేను నాపని చేయుదును, శీఘములో నే ఎవరికి పరలోకములో మంచిఫలితేము 

లభించునో మారు తెలిసీకొ నంగలరు. నిశృయము ౫ దుర్యార్టులు "మోతము 

పొందజాలరు అని ఓ ప్రవక్తా ! పలుకుము, 

వ్యా! 184. ేవుండు తన (ప్రవక్త్రయగు హూజత్' ముపామ్ముదును పంకి 

ధర్గునూర్షము మోకు చూపించాను. మారు సన్నార్షమును వదలిఆవిశ్యాస సములోజీి 

పడి యుండే-ేని “దేవునికి లక్ష్యములేదు, మొదుర్భార్షమవలన జీవునికి వలాటి 
కొలత లేదు, అందును, ఆతని ను నాధారపడియున్నా రు. ఆతండు నాల 

" డయగలవాు, కావుననే (ప్రవక్త కల మూలమున మోకు సన్మార్లము చూపు 
చున్నాండు, మారు విననిచో మిమ్ము నశింపంజేనీ మోకు బదులుగ నితరులను 
నియమింపంగలండు, వారు "దేవునికి విభఖేయుై యు౧డ6౮గలరు. మిముంన శింప 
వేసీ యితరులను నియమించుట దేవని! కష్టముకాదు. ఎట్టు మో పూర్యికులను 
నళింషపంశేసీ మిమ్ము పుట్టించెనో అట్టు పవనుక ఇతరులను నియమిం చున ని 

నిశ్నయింపుండు. 185, త్రీర్సుదినము రానున్నది. అని మాతో ఓ జనులార |! 
చెప్పణడశు చున్నది, అది తప్పక రానున్నది. దానినుండి మారు తవ్పించుకొనం 
జాలరు, చేవుని శక్తికి మించిమారుపోయాలరు, లోకమందలివారందలును కల సీ 
“దేవుని యాజ్ఞను రద్దుచేయంజాలరు, ఆతండుసర్వశ కుడు. ఆతనినిలొంగం జేయు 
టకు ఎవరికి శక్తి కి గలదు ! లేదు. కావున దేవుడు చూవీన సన్మార్గము నవలం 
బింపవలను. 186. ఓ జనులారా! నేను నాయుద్యమము నెర వేర్వితిని “దేవుని 
నంచెశము మాకు అందం చేనీతిని, లాభానష్ట్ర ములు తెలిితిని, దానిమాంయద కూడ 
మారు విననిచో విాయిష్టము చాప్పున వూరు చేయుండు, నేను నాపని చేయు 

దును. తుదకు ఉభయలోకనులలో ఎవరికి మంచి ఫలితము లభించునో మాతే 
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తెలిసికొనంగలరు. దుర్మాష్టలును, ఆన్య్యాయస్థులును ఎప్పటికిని మేలుగాని మో 
శ్షముగాని పొందనేరరు అని పలుకున్ట్లు (పదక కకు "బేవులి "సెలవ య్యెను. డే 
వుండు సెలవిచ్చినట్లు వాజ్రత్ రసూలువారితో విరోధించుచున్న మక్కాఖు_రె 
షులు మొదలగు అవిశ్వాసులు నశించి చెగంబిరులవారిశే జయము లభిం ఇను, 
లోక్ మంతటను ఇస్తామ్ మతమువ్యాపిం చెను. 

1837- వ-జఆలూ-లి ల్లాహి-మిమ్మా-జరల మినల్ - హర్ సి.వఠ్- అన్ ఆః ఆమి 

ననీబన్-ఖా లూ- హోజా_ లిల్లూహిా-బి- జఅ౪-మిహిావము నహోశాెలినుర- కాల్తనా - ఫ 

న్యా కాన-లిషు రకా” ఇహిమ్-ఫలా యని లు- బ్రలల్లాహీ-వమా- కాన-లిల్లాపా - సు 
లన 

వఎవాయినీలు-ఇలాాషురకా బహి మ్సాఅ-మాయకొా కుమూన్ * 

187. ముణీయు, వారు “దేవుండు స స్ట్ కించినపొ లములథా న్యమునుండెయు 

పళువులనుడి ఒక భాగము చేన్రనికియగాను నియమింతురు. నురల తమయూసా 
లనుబట్టి ఇది "దేవుని భాగము, మజియు నిది మా చేవతల భాగము ఆని పలు 
కుదురు, ఆపిదప వారి "దేవతలకుంగానున్నది మా(తేయ "దేవునికి చేరదు, నుి-బేవు 
కినిగానున్నది వారి'బేవతలకుచేరు చున్నది. వారుతీర్చుచేయుచున్నది చాలచెడ్డది, 

._ వ్య్యా॥ 187. ఇంక శాఫిర్లలోనున్న దురాచారములును తప్పు విశ్వాస 
ములును వివరింపంబడుచున్నవి. కాఫీరు తము పొలముల ఫలితములోను, తమ 
పశువులలోను, చేవుని చేరుతో ఒక భాగము తీయుదురు. అటులే వారి “జీవ 
తలకును విగవాములకును గాను ఒకభాగము తీయుదురు, ఒక వేళ "జీవుని భా గయ 
లోని ధాన్యము ఫలమువారిబేవతల భాగముభో కలిసిపోయినచో చానినివేజు 
చేయక దానిలోనే కలుపుదురు, "బేవునిపేరుతో మొక్కుబడి చేసీన జంతువు 
చాగుగానున్నచో దాని మార్చి ఇది ేవతలకుంగాను అని పలుకదురు. ఒకవేళ 
"దేవతల భాగమునుండి బేవుని భాగములో కలనీనవో డాని వేటుగాం జేయు 

దురు. చిల్లరచేవతేలు అ(గహమునొంది తమకు కీడు చేయుదురని వారు తలంచి 
అట్టు చేయుదురు. ఇవన్నియు వారి మూఢ విశౌ(నములు వారు చేయు తీర్చు 
కూడ న్యాయమైనదికాదు. ఎందుకన "దేవ్రయ సృజించిన దానిలో చెడ్డది "జేశ్చని 
భాగమనియు గేవ్యయలైనవి విగహముల భాగమని యు నియమించుట చాల 
అన్వ్య్యాయమును, ఘోరపా తకమును. సర్వము నకు నృ్టిక ర్త "దేవుండు, ఆతని*్తే 
మొణిలిడవ లెను, 

అాఖాకీే 

188, వ-కజాలిక-జయ్యనలికనీరిమ్-మినల్ -ముహ్-రికీన - బు త-కొలా_ ద్ర 

హిమ్ -షుర-కాజహుమ్-లి-యుర్ దూవ్యామ్-వలి-యలభ్ -బిసూ-అలైహిమ్- దీన 
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వుమ్. -వలె-పా అల్లావు-మా"ఫ అాలూపహు-పజర్- వుమ్ -వ-మాయనవ్ తరూన్, 
188. మితేయ నటులే విగహోరాధకులలో వెక్కు._మందికిీ వారిసెతా 

నులు వారిని నాశముచేయుటకును వారి మతములో కల్పడము వేయుటకును, 
వారు తమ బిడ్డలను చంనోట వారికి బాగుగ లోంచునట్టు చేనీరి. మతి జేవుడు 

కోరియుండినచో వారట్టు చేసీయుండరు. కావున నీవు “వారిని వారు కల్పించు 
అబద్ధములలో సే వదలి వము, 

వ్యా॥ 188. విగహో రాధపలలో చెక్కు_మంది తమ సైతానుల వే 
పణవలన తమ కువూ_ర్తెలను ఒకనికీచ్చి చెండ్లి చేయవలసిన చ్చును అని వారిని 

దయ లేకుండ చంన్రు చుండిరి, మజీకొందజు తమ బిడ్డలను వి గహములకుంగాను 

బలిచేయుచుండరి. మణికొందలు ఎక్కవబిడ్డలై నదో వారికి భోజనము పెట్టవలసీ 
వచ్చును, చేదతీకమ వచ్చును అని కఠినవ్చాదయు చంపుచుండిరిి ఇదం 

తయు వారు తవు నాశమునకుంగాను చేయుచుండిరి, మణీ "దేవతలకు తమ 
బిడ్డలను బలి గాని చుట మతధర్మమని యెంచుచుండిరి, ఎట్లు దేవునికిని చిల్లర 

దేవ తలకు తేమ పంట, పశువులలో భాగములు నియమించుచుండిరో అటులే 

ఇట్టి దుష్టత్వము చేయుచు మంచిది యనితల:చుచుండిరి. "దేవుండు కోరినవో బల 
' వంతమా నాపంగలండు, కాని అట్లు చేయలేదు, వారినిసార్చి ఓ పివక్త! 
నీవు చింతింపకుము. వారిని వదలి'పె్టోము, దానిగూర్చి "దేవుండు తీర్పుచేయును, 

189. వఖాలూ-హోడెహీ అన్-చమ్న్- వహర్ున్ - హబుల్ - లా లా 
వాయన లాల 

యిత్ అమవ+- ఇస్లా-మన్్-నహెట్- బి జ ఆ-  మిహీమ్-వఆన్లమున్ * హు గ్రిమత్" 

జుహూ-రుపహో హో-వఆన్-అముర్-లాయకే* కురూనస్ -మల్లాహీ-అఆలై హఖ్ - తిరా- 
టీ 

అన్-అరై హా-సయక్ జేహిమ్-బిమాశానూ. (యఫ్ - -తరూన్ , 140, వఖాలూ- 
అవనీ 

మాఫీయుతూని.హాజిహిల్: అన్ -అమి- ఖాలి-సతుల్- లి-జొకూరినా.వ- మువాగ్ర- 

మున్ .అలా-అజ్ -వాజినా -వల్తిన్ -యకుమ్ - మైకతన్-ఫవాుమ్- ీహి-మురాకాను-స 

యుబీ్ - -జీపామ్- వస్ -ఫవుమ్-ఇన్న హూ- సాకీమన్-అలీమ్, 
189. మతీయు వారు ఈ పశువులును పంటయును నిపి.ద్ధయులు, వూ 

యిష్టము వచ్చిన వారు తప్ప నితరులు వీనిని తినరాదు అని తవ యూవాలను 

బట్టి “సలుకుచున్నా రు, మణీ బేవ్టనివై అబద్ధములు కల్పించుచు కొన్ని పశువుల 
వీంపులవె నెక్కుట ని"పేదించిరి, మణీ కొన్నీ పశువులను జబాచేయు (కోయు) ' 
నపుడు ేవుని నేరు ఉచ్చరింపరు, శీ ఘములో నే వారు కల్పించు అబిద్ధములకుం 

గాను దేవుండు వారిని శిక్షించును. 140, మణియు వారు ఈ పశువులే గర్భ 
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ముల లోనున్న వానిని మా పురుషులే తినవలెను. మతి మాస్ర్రీలవం గాను 
నీషిద్దయ, మణీయు అది చచ్చినది'గా నున్న చో అందటును తినవచ్చును అని థి 
పలుకుచున్నారు. చే(వుడు వారి పలుకులకంగాను శిక్ష విధించును. ఆతు వి-ే 
చనా పరుండును సర్వజ్ఞుండును. 

వ్యా॥ 189. కాఫిర్లు (అవిశౌ (నులు) తమ యిస్తాను సారముగా కొన్ని 
ఆచారములు కల్పించుకొని అవి దేనునికి (పయములు, అవి దేవుండు నియమించి 
నవి అని దేవుని వై అసత్యములు పలుకుచుండిరి, ఆవి యిందు రద్దు చేయంబడి 
నవి, కాఫిర్లు తమచిల్రర -బేవతలకుంగాను వి(గహాములకుం గాను పశున్రలు పంటలు 
మొక్కు_బడి చేసికొనుచు వానిని తమ యిష్టము వచ్చినవారు అనలగా సురుషు 
లు ప్రూజారులు మహాంతులు తినవలెను. (ప్రేలు తినగూడదు అని పలుక నుం 
డిరి. పశువులలో బహీరా సాయిబా వసీలా హోమీ అనువానివై సవారి వే 
కూడదు, వానివై బరువు మోపక్షడదు అని నిరాధారము.లైన పద్ధతులు నియ 
మించుకొనిరి, కొన్ని పశువులను విగ హములకంగాను వదలి వెట్టి వానినికో యు 
నపుడు "బేవునివేఠు ఉచ్చరింప కూడదు. లేనిచో విగిపామయులు ఆ(గహాము 
నొందును అని మూఢ విశాషసము లుంచి యుండిరి. ఇవన్నియు అసత్యములు, 
(గ్రంథ ఆధారములు లేని కల్పనలు, జేవుండు వారి కల్పనలకు6గాను తప్పక శిక్ష 
విధించును, 140, గర్భముతోనున్న సాయిచా బహీగా అను పశువులను కోసి 
నచో అందున్న నిల్ల (పొణములో నున్న దానిని పురుషులు తినవచ్చును. (స్రీలు 
తినగూడదు అనియు అది చచ్చియున్న-వో వురుషులును స్త్రీలును తినవచ్చు 
ను ఆను నియమము కాఖర్లు నియమించుకొని యుండిరి. ఇవన్నియు కల్పనలు 
నిరాధారములు, ఇళ్లు కల్పించి పాపములు వేయవారు. జేవునికిం జెలియును, 
వారికిం దగిన శిక్షవిధించును, ఆతండు వివేఛచనాపరుండు. కావున కొంతేవిరామ 
మిచ్చియున్నాండు. సమయమువచ్చినవుడు వారికింగినశిక్న తప్పకవిధించును, 

144, ఖద్ =ఖనీర ల జీ ఖతలూ-జాలా-దవుమ్-సఫహామ్ బిైరి-ఇల్మిన్ 

వ-హ్మర మూూ-మా-రజఫి-వుముల్లా వవ్ తిరా-అన్' -అలల్లాహిఖక్ _జల్లూ” వన 
మాకానూ-మహొ-తదీన్. 

141 మూఢత్వముతో తెలివిలేక తమ బిడ్డలను చంవినవారును ేనుని 
చై అసత్యేములు కల్పించుచు తమకు జేవు(డొనంగిన దానిని నిమేధించు కొన్న 
వారును నిశ్చయముగా నష్టము పొందిరి, నుజి నారు దుర్మాన్లుకారి, మణీవారు 
'పన్మార్లము నకు రాలేదు, 

వ్యా॥ 1డీ. నిష్కారణముగ తౌము కన్న బిడ్డలను వధించుట కంెటను 
"దెవుంొసంగిన వస్తువులను వృథా చేయుట కంయెను వేటు నష్తము వినాశము 
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దుర్మార్టము ఎద్ది కలదు? ఎద్దియునులేదు. ఇట్టి కఠిన హృదయులును. దురా 

బారములకు లోతైన” వారును త్రము దుష్టత్వములోపడి జ్ఞా జానమును బుద్ధిని ay? 

నొట్టుకొన్నవారు ఎ ఎట్టు  సనాడారమునకు రాయగలరు. 

122, వహువల్ల జఅన్ -ష-ఆ-జన్నాతిమ్-నుతరూషాతి తిన గ గర మఠ 

షాతిన్-వన్-నట్ల-వడ్ -వకధ మఫ్-తలిఫన్. ఉకు-లువూూ వక్_ జి థ్ శ ళూన్ా- వర్ - 

రుమ్మానము త-పాబి-పిన్ వ ఛ్రైరయుత-హాబిహిన్ కలూ-మిన్"సమరిపా -ద్రిజా 

ఆస్టరానాలక్తూ హాఖ్-ఖ హూ? యామ-హానాది హీ-వలా- తుస్- రిఫ్లూ - ఇన్న 

హూ-లాయుహిబ్బుర్-ముస్ స్రిఫీన్ . 143. వ- మినల్-అన్ ఆమి" సా మూలతేన్ -వ 
ఎకో లీక 

ఫర్ సన్ కులూ-మిమ్మా-రజఖ-కుముల్లావు-వలా_త త్ తబిఊ ఊ-ఖుమ-వాతిష్- పె, 

ఆాని.ల్ల న్న'షహు-ల ష్..ఆ దువ్వుమ్ -ముబీన్ 

142, మఆియు ఆతండే పందిళ్ళ_వై వి నెక్కీంపంబడు తోటలను పం 

దిళీనె నెక్కి-ం౦ప(బడని తోటలను ఖర్జూర వృత్మేములను వొలములను సృజించే 

ను, వాని ఫలములు వే శ్వేటుగా నున్నవి, మణియు దానిమ్మను _వైతూను (ఆలి 
వుల) ను పుట్టించెను, ఆవి యొకటికి నొకటి పోలికలు గలవిగాను పోలికలు 

- లేనివిగా నున్నవి, ఆవి ఫలించినపుడు వాని ఫలములను తినుయ, వానిని కోయు 
దినమునందు వాని పాక్కును ఇచ్చి వేయుండు, మలి వృథాగా ఖర్చు ఏయే 
కుడు, నిశ్చయముగ దేవుడు వృథాగా ఖర్చుచేయువారిని (వేదింపు. 3.48, మ 
తీయు పభువ్ఫలలో బరువు మోయునట్టివి భూమికి దగులుస టివి చేను స్క 

జెంచెను, మణి మికు -బీవుండొసంగిన దానినుండి తినుండు, మటి-సై లొను పొద 
జాడలను ఆనుసరింపకుండు, వాండు మోకు స్పష్ట మైన విరోధి. 

వ్యా! 149, తోటలు రెండువిధములు. ఒకటి దాశక్ష మొదలగునవి, పం 

దిళ్లమె చెక్కింపం బడునవి, రెండవది అట్టు కానివి, మామిడి "టంకాయక 
వృత్తములు మొదలగునవి. పలువిధము ై న చెరు పంటలు ఫలములు వునుష్యుల 
యాహోరము కొజకు దేవుడు సృజించెను. కొన్ని ఫలములు రంగు రూపముల 
లో పోలియుండినను రుచిలో వ్యత్యాసము గలిగయుండును. పొలము ఫలము 
లు కోయు దినమునందు వానినుండి కొంత బీదలకు దానము వేయవలెను, వర్ష 
ము వలననే పుడు పంటలో పదవభా గమును బావుల నీళ్లు పెట్టుట వల 
న పండు పంటలో ఇరువదవభాగమును దానము చేయవలను. ధర్మముగా దొని 
చి తినవలెను, వృథా ఖర్చు చెయరాదు, అందు చాల నష్ట్రముగలదు. అట్లు 
వృథా ఖర్చు చేయువారు “దేవునికి ప్థియులుకారు. వారు జీవుని కోపమనకు 
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పాతు)లగుదురు. కావున ముసల్మాను భక్తులు వృథా (ఇ(స్రాఫ్) చేయుట 

మానుకొనవలెను, 148. ఒంశు గుజ్జము మొదలగుజంతువులు బరువు మోయు 

నవి. గొ మొదలగు చిన్న జంతేవులు భూమికీ దగులునవి.ఆవిబరువు"మో 

యంజా లను, ఇవన్నియు "దేవుండు మానవుల కొసంగాను. కావున "దేవుని సెల 

వు (ప్రకారము వాని ననుభవింపవలెను. అందు తమ యిస్టాను సారముగ పద్ధ 

తులు నియమించుకొని సైతాను ననుసరింపం గూడదు, సెతొను నూనవులకో 

విరోధి. వాని ననుసరించివచో ఉభయ లోకములలోను "నష్టము గలుగును, 

వొనివూట ననుసరించి వి గహాములకు మొక్కుబడి మొదలగు. పొప కార్యములు 

చేసీ మానవులు చెడరాదు, 
ఒకా 

144. సనా-నియత్ర- అజ్- _వాబిన్-మినవ్ -జానిస్- ఎౌనిద-మినల్ _ మల -_ 

జిస్-నె నైని-ఖుల్ _ఆఅబ్ -జక నివా [రమ"ఆమిల్ -ఉన్ సామొని-అమ్మవ్. తమలత్ 
వాంటి 

ఆలెహి-అర్ “హముల్ -ఉన్-స రైెంని- నబ్బి-ఊనీ-బి- ఇల్మిన్ -ఇన్ కున్తుమ్ సాది 

ఖీన్, 145. వ-మినల్-ఇబి- -లిస్ ఎనెని-వ' మినల్ -బఖ-రిన్ చని" ఖల్ ఆజ్ -జక్నరెని 

హర్రమ-అమిల్ "ఉన్ -సమొని- అమ్ముష్-తేమలత్ -అలై ఆ చైహొ-అర్-హాముల్- ఉన్- 

స మైని-అమ్-కున్తుమ్-షుహ-దాఅ- ఇజ్ "-వస్సా-సముల్గావా- -బిపోజా-ఫమన్-అ 

జ్ లము-మిమ్ము-నిఫ్ కరా. ఆలల్లాహి-క జబల్ -లియు-డిల్లన్-నా స-బివైరి- ఇల్ని 

న్ -ఇ్రన్న ల్లాహ-లా-యహ్ొదిల్ -ఖానుజ్ _జాలిమోన్. 

144. చెవుడు ఎనిమిది చెంటిపోతులను సృష్టైంచెను, అందు గ్ శైల 

లో రెండు నుజి మేకలలో "రెండు. ఈ శకెంటిలోని పోతులనా లేక వెంటి పళు 

వులనా తేక ఈరెంటిలోని పెంటిదాని గర్భములలో నున్న వానిని చేవు(డు. 

- నివేధించెనా. సీరు సత వంతులరైనచో పిమాణ ము (సనదు) తెచ్చినాకుం 

"దెలువుయ అని ఓపివక్షల్తీ యడుగుము. 145 నుణియు ఒంలలో “రెంటినిఆవు. 

లలో రెంటిసి దేవుండు సృజించెను. ఈరెంటిలోని పోతులనా తేక పెంటి పశు 

వులనా లేక ఈ₹రెంటిలోని వెంటి వాని గర్భములో నున్న వానిని దేవుడు 

చేధించెనా అనీ ఓ (పవక్తా! యడుగుము. ఏమి ే వుండిట్లు మిమ్ము ఆజ్ఞాఃం 

చునవ్రుడు మోరుంటీ రా ! మణి ధర్శమాలు తెల్రియకుంప (ప్రజలను దుర్మార్టుల గాం 

"వేయుట ఎ "దెవున్నివై అసత్యములు కల్పించిన వానికంెకు దుర్మాన్టుం డెవండు 

న్నాండుః . నశ్చయముగ దురా్రర్టులకు దేవుడు సన్యారగ్ష్మము చూపండు, 
వ్యా॥ 144:145. నిశ్చయముగ దుర్శాస్టులకు “దేవుండు ననాస్టైర్షము 

ర్ 
ఖ 
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చూపడు. ఇస్తామ్నకు ఫూర్వము ఆరబ్బులు హాలాల్ (ధర్మము వారామ్ 

(ఆధర్మము, నిషిద్ధము) గూర్సి తమయిస్థాను సారముగా ఆచారములు కల్పించు 

కొని యుండిరి, సై వాక్వములలో వాని గూర్చి వివరింప. బడియ, లయ ఈ 

వాక్యములలో "దేవుండు (ప్రజలకొటికు పాలాల్ (ధర్మము గా) చేసిన పశువులు 

వివర్ంచుచు వీనిలో చేనిని జేవుయ నిహేధించెను? దానికి శాస్త్ర ప్రమాణ 

ము (సనదు) తీసికొని రండు అని అవిశ్వాసులలో చెప్పయణబడియను పశువుల 

లో గాజు మేశ ఒంకు ఆవు అను వానిలో పోతు చెంటిది అను జతలుగాను 

-జే్టండు సృష్టించెను. వీనిని 'టేవని పేరుతో జబా చేసీ తినవచ్చు. వీనిలో 
చేనిని కూడ "దేవుడు హరామ్ (నిషేధము) చేయలేదు. వస్తువులను తినవచ్చు 

ను తినకూడదు అని సెలవిచ్చుట చేనుని పని, ఆతండు తేన (ప్రవక్షల మూల 

మున పిజలకు ధర్మాధర్ముము (హలాల్-హరాము) లు "తెలిపెను. లేక ఎవరి 

లోనైన స్వయముగా మాటలాడి సెలవియ్యవలెను. అవిశ్వాసులు పలుకు 

మాటలు ఈఆ₹ెంటికీ సంబంధింపవు. వీరు కల్పించుకొన్న దురాచారములు జే 

వుండు పవక మూలమునను దెలుసలేదు. మణీ వారితో న(1యముగణగా వూ 

టలాడి తెలుపలేదు. అందుకు మీ దెర సనదుండిన చో తెచ్చి చూనుండుఆని 144. 

వ వాక్యములోను దేవుడు ఆజ్ఞాపించు నపుడు మారు స్వయము హాజ్ఞరె యుంటి 

గా ఆని 145 వాక్యములో చెప్పంబడియొ, కావున ధర్మములు "తెలియకుండ 

నిరాధారములై న మాటలు పలికి (ప్రజలను సన్మార్షయునుండ తస్పంచువారు ణా 

ల దుర్గాస్తలు. అట్టిదుర్మార్టులకు సవాస్టిర్ణము లఖింప "నేరదు. 
అనాలో అ= అలాల అనాలని 

146 ఖుల్ -లాఅజిదు-ఫీ-మా-టోహి యాల్రలయ్యో-ము హర్రమన్ _అలా--చో 

ఇమిన్-యత్ -అమావు-ఇల్లా-అన్-యకూన- మైతతన్-కా- దనున్ - ముస్-ఫూ 

హన్ -కౌ-లహ్మ-ఖెన్ -జీరిన్-ఫఇ న్న హూ-రివ్ సున్. -జా-ఫిస్ఖన్ - ఉహిల్ల- లి 

రిల్లాహి-బిపీ-ఫ"మనిజ్ -తు[ర-క్షైరాబాగిన్ -వలా-అదిన్ -ఫఇన్న-రబ్బక - గ ఫ్లూ 

రుర్-రహీమ్. 
146- తనంతట తౌనుచచ్చిన దానిని గాని లేకపవహించు ర_క్షృమునుగాని 

లేక అపవితిమైన పంది మాంసమును -గాని లే "దేవుని పీరు ఉచ్చరింపక అధ 

రయ గా నితర లపేసుడచ్చరింపయడి న దానినిగాని తినువారు తినకూడదు ఆనినోొా 

తయ నాకు వచ్చు చేవుని సందేశయలో నున్నది. మరల ఎవ-రెన విధిలేక 
ఆవిధేయుండు కాకుండ అతిశ్రమింపక (భోక్షించిన చో) సీపభువు తృుమించువాం 

డును దయాళ్ళువును ఆని ఓపివకా! పలుకుము, 

వ్యా! 146, అవిశ్వాసులు ముద్దారును( తనంతట తానుచచ్చి నది, జంతు 

* 
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వును కోసిన వీదపబయటి కి వచ్చురక్ష మును, పందివూంసమును, విగ్రహ పాములకు 
గాను బలిచేసిన జంతువుల మాంసమును తినుచుండిరి, ఇవితినకూడదు, ఇవినిమ. 
ద్ధములు. దేవుండు పంకిన సందేశము (వహీ) లో మురారు మొదలగునవి తిన 
కూడ దుఅని యున్నది, కాని ఓ అవిశ్యానులారా ! మూరు గా సై మేక ఆవు 
ఒం శకులను హరామ్ (నిషేధము) చేయు చున్నా శే! అవి నిషిద్ధములని "దేవుని సం 
"దేశములో లేచే! "జీవుని పేరుతో వానిని జబాచేసీ వానిషొంసము తినవచ్చు 
ను అని దేవుని సెలవు, ఆశటి చాధచే (ప్రాణము పోవు న్థీతిలో మున్రాుుమొ 
దలగు నిషిద్ధములైనవి మితము-గా తిని పొణము శాపొడుకోన వచ్చును. "జేవుని 
దయవలన అట్టి సౌకర ర్యములు మనుష్యులకు లభించెను, 

147, వ. అలల్-లజీన- -హోదూ-హరిమ్నా.కుల్ల- -జీజుఫ్టరిన్-వ వ-మినల్ -బ 
లనీ 

ఖరి-వల్-గనమి- హార్రమ్నా" అ లేహిమ్ షుహూమ' హుమా- ఇల్లా-మాహమలత్ర్ 

జుహూ-రుహుమా- అవిల్ .హావాయా రొ ె_మఖ్ తలతేబిఆకీ'మిన్ జాలిక జై 

నా-బి-బగ్ ఇ ర హేమ్ -వఇన్నా- “లసా-దిఖూన్ 148, ఫ9న్ _కజ్- -జబూక" ఫఖుర్ - ఆ 

రబ్బుకుమ్-జూ-రహ్మా తిన్-వాసీ-ఆతిన్-వలా. యురద్దు-బాసువూ -అనిల్' - ఖా 
మిల్ "-ముజి్రమోన్ - 

147. మణీయు మేము యూదులకు గోర్టుగల సతి జంతువును నిమే 
ధించి యున్నాము, మణీయు వారికి ఆవు మేంకల కొవ్వులో వఏీణపులకుం దగిలి 
యున్న దానిని లేక వేగుల నున్న దానిని లేక యొముకలకుం దగిలి యున్న 
దానిని దప్ప మిగిలిన కొవ్వును ని వెధించితిమి. వారు చేయుచున్న అక *మముల 
కంగాను ఇట్లువారిని శిషీంచితిమి, మల్ యు మేము సత్యము పలుకువార లము. 

145. విదపవారు సీవ్ర అబద్ధము పలుకుచుసన్నావు అని పలికిన-చో మొో(పభువు 
చాల విశాలమైన కరుణగః లవాండు, వలీ పావులనుండి చేవుని శికుతొలంగింపం 
బడదు అని ఓ(ప్రవకా! పల్రకఘము, 

వ్యా॥ 147, గ్్రైలు చీలక గోర్తుగల జంతువులు ఒంకు బాతు మొద 

లగునవి. యూదులు చేసిన అ(కమములు లెక్క లేనివి. వారి అ్మకమములు అనే 

క్ట వాక్థములలో వివరింప బడినవి, ఒంకు చాతు మాంసము, ఆవు మేంక (కొ 

వ్వునివిద్ధములు "కాకున్ననుయూదులు గావించుచున్నయ[కమములకులగాను వారికీ 

శిక్షగా ఆవినివే షెధింపయడినవి, ఆవు మేశల కొవ్వులోవాని వీంపునకును వేగుల 
కును ఎముకలకును దగిలియున్న కొవ్వు నిమేధింపం బడలేదు, మిగిలిన చోట్ల 
నున్న కొవ్వు నివేధింపంబడినది, యూదులు ఈ వస్తువులు వా(జల్ ఇ(బా 
హీము శాలమునుండిని మధింపంబడినవి అని అసత్య్యమలు పలుకుదురు, “దేవుండు 
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చెప్పునది సత్యము అని "హా చ్చరింపబడియ. 148. ఓపఏవకా! నీ విరోధథు 

లగు విగహో రాధకులును యూదులును నీవు బోధించునది అసత్యము అని 

పలికినచో నీవు చింతింపకము, "దేవునిదయ చాల విశాలమైనది, -కావున దుష్టు 

లకు కొంత విరామము (గడువు) లభించినది, వారు జీవుని దయకు పాతు 

లగుటకు విశ్వసించి సత్కార్యములు చేయవలెను, లేనిచో పాపులను దేవుని 

శిక్షునుండి ఎవరును రథ్నీంపంజాలరు, 

19, సయఖూ-లుల్ల జీన-అప్రకా-లొ-బా అల్సిహు - మాఅపష)-క్నా = 

వలా- అబావునా-వలా-హర ఏమ్నా- మిన్ - మరిన్ -కజాలిక- కట్ - జబిన్లి- జీన--మిన్ - 
వాన హీ ౦0 

ఖల్లీ- -హొమ్ -హా తె-జా ఖూ- -బాసనా-ఖుల్- హాల్ -ఇన్ల కుమ్-మిన్ - ఇల్నిన్ - ఫ- 

తుఖ్ -రజావు-లనా-ఇన్ "తేల్ - తబిటోన-ఇల్లజ్-.సన్న-వ ఇన్ -అన్తుమ్- ఇల్లా - 

కఖుసూన్. 150. ఖల్-ఫలెల్లాసహి హీల్ - మాుజ్ఞ తుల్. -బాలి-గతు ఫలె - పౌల' 

లహాచాకుమ్ "అజ్ _మశన్, 151 యల్ య హలుమ్మ- -షుహ దా-అకుము ల్ల- జన యష్ 

హదూన-అన్నల్గాహ-వారమ-వో జా ఫఇన్-షహి-దూ-ఫలా' తప్ -వాద్ - వఅ 

వుుమ్-వలా-తత్ శబిఆ ఆహ్వి-అల్ల జీన-కజ్ -జబూ- -బి-ఆయాతినా-వల్ల - జేన- 

లా-యూమినూ న-బిల్ -ఆఖిర తావ-వుమ్ా-బి-రబ్బిహిమ్. -యలీదిలూన్, 

149. ఇంక "దేవునికి సాటిక ల్పించినవారు “దేవుడు కోరిన-వో మేమును 

మాతాత ముత్తాతలును జీవునికి సాటి కల్పించియుండము, మళ ఏ వస్తువును 
నిజే.ధించుకొనియుండము” అని పలువదురు. ఇ్రటులే, వీరికీపూర్టమ గడచిన 
వారు ప్రవక్తలను తిరస్కరించిరి, తుదకు తిరన్క-రించినవారు మాళితను అను 

భావించిరి. మి యొద్ద ఏదైన జ్ఞానము (విద్య) యున్నచో దానిని నూకు "బెలు 

పుండు, మూరు మియూహాలను మాత్రమ అనుసరించువారలు, మీ మీరు 
అసత్యములా డువారు అని ర్డీ (పవ్యక్త క! పలుకుము. 150. నంఫూూర్లమై మైన (ప్రభూ 

ణము చేవుని బే, చేవుండు కోరినచో మీకందతికిని సన్నార్ధము చూూపియుండును, 
అని ఓ పివక్తా! పలుకుము. 151, ఈవన్తువులను చేవుడు నిమేధించిను అని 
సాక్ష్య మిచ్చునట్టి మాసాత్తులను దీసికొనిరండు అని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుయు. 
వీదప వారట్టి సాత్యుమిచ్చినచో నీవు వారి సాత్యమును నమ్ముకుము, మణ 
మాసూచనలను తిరస్క_రించినవారి కోరికలను నీవు అనాసరింపకుము, మఆి "పర 
లోకమునందు విశ్వాసము లేనట్టివారు ఇతరులను తమ (ప్రభువునకు సమానులుగం 

జేయుచున్నారు, 
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వాసి! 149, అవిశ్వానులు కొన్ని జంతువుల మాంసమును నీళ్సే ధించు 

కొనుచుండిరి, దానిగూర్చి శాహ(ప్రమాణము తీనీకొనిరండు అని చెప్పబడి 
యుండెను, దానికీ అవిశ్వానులు ఇట్లు ఇప్ప(బోవుదురు అని తెలుపయబడియి. 
అనగా దేవుడు కోరిన చో మేమెందులకు విగవోరాధన మొదలగు అక్రమ 
ములు చేయుదుము. "దేన్చనికి దానిని ఆవుటకుశ కి గలదుకదా! దేవుంయమమ్ము 
ఆపకుండ విచ్చలవిడిగా వదలినందున మేము చేయు పనులు అ(కమములు 
కావు, ఆవి “దేన్రవికి సీయములే అని వారి భావము, దానికి రద్దుచేయయిడినది, 
పీరికి పూర్వమున్న అవ్ ౪ (సులు కూడను ఇటులే పలుకుచు వచ్చిరి, వాం 
దురాగ్తక్షము, అకమము, హపాచ్చుకాంగా వారు దేవుని శిక్షకు వా(తురై నశిం 
చరి, లోకములో నొక (పభుత్వమున్నది. దానికి విరోధులైనవారికి (ప్రభుత్వము 
ముందుముందు కొంత హౌచ్చరికచేసి తమ విరోధమును అకమమునుమానుకొన 
వలసీనది అని మందలించును. విరోధులు, మానుకొనక తమ అక్రమము చే 
చేయు చున్న చో కొంతగ డువునిచ్చును, దానికీ గూడ ఉపష్మదవములు చేయువాచ్వ 
నూనుకొననిచవో, వారి య్మక్రమములను ప్రజలండ టీకి. తెలియునట్టుగ విచారణ 
చేనీ వారికి ఉరిశిక్ష, తేక స దాబందీ నివాసము (ప్రభుత్వమువిధించును. విరోధులు 
గావించు 'సెరమునకు తత్ధణమే (ప్రభుత్వము శిక్షీింపక కొంత గడువు 

.నిచ్చినందున ఆ నేరములు, సత్కార్యములు కావుగదా ! అటులే అవి శానుల 
విషయము ఊకపాంపనఇను. దెనుండు తన (ప్రవక్తల మూలమున ధరర మార్గము 
ప+జలకు. డెలిచెను, ఆ పిదప అవిశా (నులు చేయు అకమములకును పాపము 
లకును "దేవునిచే వారికి హాచ్చరికకూడ కలుగు చుండును. వారికి కొంత గడువు 
కూడ దొరకును, చానికీంగూడ అవిశ్వాసులు తేమ పాప కార్యములను మాను 
కొననివో తుదకు దేవుని శిక్ష రాళ ) నొనేరూపమున యహకాశమునుండి తేక 
భూకంపము రూపమున భూమినుండిలేక కఠవు మొదలగు నితరరాపములందు 
అవి శ్వ్యానులకు లభించి వారు నశింతురు, ఇ్రవ్చట మజొక పృశ్నకలుగవచ్చును. 
లవుడు మానవుల స్వభావములో నే పుణ్యములు(యు శ క్ర నేయుంచి. పాప ములు చేయ శక్తియే వారియందు చ్వపండ చేసింయుండిన బాగుండునుగదా, 
అని.దానికి సమా ధానమిట్లున్న ది, అదియే మన, ఈ పళ్న వలన మానవుడు, మాన 
వుండే కాక జడ కావలెనని 'లేట తెల్టముగు మన్నగి, మంచిచెబ్బరులు చేయు 
శ్త్ యే లేనపుడు వాండు రాయి బే; చెట్టుగా పుట్టుటమంచిది, లేక ఒకపశువు 
తన న్వభావిక నియమమును చాంట లేక తన పనినిచేయుచు పోవును. అకు 
మానవుడు కాంజాలండుగచా | ఎబు మానవుంథు లోకవ్య వహారయులలో బుద్ధిని 
తెలివిని ఉపయోగించి తన కార్యములను సరవేర్చుచు, అద్భుతమైన యంత 
ములు కల్పించుచ్చు వానివలన సౌఖ్యములుపొందు దున్నాండో. అటులే ఆత్మిక 

* న్స 
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విషములో 'సన్నార్షమును దుర్గార్లమును పరిశీలించి పాపశారన్టిములనువదలి 

వుణ్యకార్యమును చెసి పరలోకసౌఖ్యములు పొందుటకుంగాను తన బుద్ధి జ్ఞానము 

లను ఉపయోగింపవలెను, దేవుడు పామును సృష్టించి యందు విషము వెక్సైను, 

' ఆ పొముకాటువలన మానవుడు నశించుచున్నా (డు, అందు పాముకాటు గలి 

గినవాని ప్రయత్నము లేకున్నను వాండు చచ్చుచున్నాండు! ఇటులేఅవి శ్వాసము 

వహించినవానికి సదా నరక నివానమున్సు విశ్వాసము వహీాంచినవానికి సదా 

స్వర్షనివానమును లభిం చును అనిగ)హింపవ లెను, ఆత్షేపసణలవలన లాభములేదు, 

కావున సన్మార్లము అవలంనింపవలెను. వట్టి యూవాలవలన (ప్రయోజనము 

లేదుః అవిశ్వాసులు తమ యూహాలను అనుసరింతురు, 150. వె వ్యాఖ శ్రివలన 

"దేవుని ప్రమాణము (సనదు) సంపూర్షమై నది, ఆందు ఏలాటి కొలుతలేదు, 

అండజీని బలవంతముగా నొెకమార్ల్షమందు నడవీంచుట నపవాజ ధర్మవిరుద్ధము 

అని తెలియనాయెను, 151. శా స్ర్రీయజ్ఞానప) మాణమాగూర్చి (దలీలె ఆళ్ల) 

వె వాక్యములో చెప్పుబడియె, ఇంక ఓ అవిశ్వానులా రా ! మోరు నిమే.ధించు 

కొన్న దానిని దేవుండు నిపేధించియన్నా(డు అని పలికినట్లు విన్న సౌాత్వూలు 

ఫ్లీన్స కొనిరకండు అని ఓ (పవక్తా! పలుకుము. అవిశ్వాసులకు అటి సావ్యమాదొరక 

చేరదు. ఒక వేళ్ ఒకరిద్దలు తప్పుసాత్ష్యమిచ్చుటకు సీద్ధమైనచోవారిసా క్ష్యము 

వినకుము. దానిని సమ్మికింపకుము. అవిశ్వాసుల అధర కోరికలను అనుసరింప 

కుము, పరలోకమందు విశా్శసములేనివారు -జేవునికి సాటి కల్పింతురు. కావున 

వారి మాటలు వినకుము అని ప్రవక్తకు దేవుని సెలవు, 
లీ ఐటీ జాలీ) ఎలానో 

152. ఖుల్-తఆతా-అత్తు-మా-హా[ర్రను రబ్బుకుమ్ "అలై కమ్ ఆల్లా-తుష్ 

రకూ-బిహి-మై.-అన్-వబీల్ -వాలిచై ని ఇజొా-సానన్- వలాతఖ్తులూకళె-లా 

లీ రబీ ఆజ 

దకుమ్ 'మిన్-ఇ మ్లూా-ఖిన్-నహొను-నర్-జుఖుకుమ్-వ-బ్రయ్యావామ్-వలా-తభ్ _ ర 
ఇ ur వలీ 

బుల్ -ఫవొ-హిావ-మా" జహార-మిన్ హో వ-మాూబతన-వలా-తశ-తులున్ -నఫ్-నల్. 
“టీ ఆనీ 

లతీ-వా[రామల్లాహు-ఇల్లా బిల్-హా ఖ్-ఖి-జాలిక-వస్సాకుమ్ -బిహీ-లఅల్ల " కుమ్ 

తఆ'ఖిలూన్, 15కి, వలా-తఖరబూ-మాలల్ -యతీమి"ఇల్లా"బిల్లతీ = హియ- 

అహొ-సను-హ తా యబ్లుగుఅభఘద్ద-వూూ-వ-జా-ఫ్రల్ -నై_ల-వల్ - మో జాన- 
లీ ద అ అటి 0 దీ _విజ్డా 

బిల్ -ఖిస్ తి -లానుకల్లిఫు-నవ్ సన్ ఇల్ల"-వుస్-ఆహీ-వ ఇజా-ఖుల్తువ్ -ఫఆ'దిలూ 

వలౌ-శాన-జా-ఖు ర్చా-వ బి-అవొదిల్లాపి -బ ఫూ-జాలికుమ్ -వస్సా-కుమ్ _బిహీ 

లఅల్ల కమ్ -తజక్క_-రూన్. 15, వ-ఇన్న-హాజా-సీ రాతీ-యుస్త-ఖీమన్-ఫల్. తది 
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ఊవా వలా-తత్ -తబి_ఉస్-సుబుల-ఫ'త ఫర్రఖ-బికుమ-అన్ -నబీలిష్త--పాల్చిక్షక్ష 
వస్సాకుమ్-బిహీ-లతల్ల-వమ్-త త్రఖూన్. 

152, రండు, "బేవ్రండు మికు నివేధించియున్న విషయము మోక వినిం 
తును. మారు “దేవునికి సాటి కల్పింపకుండు. నుజియు మోరుతల్లదం డ్రులకు మేలు 
చేయు(శు. మణీ బీదతనమువలన మారు మౌబిడ్లలను చంపకుండు. మణి మేవ 
మికును వారికిని. ఆహార మొసంగుచున్నా రము, బిహిరం గములై నవియును 
రహస్యను లై నవియును అగు సిగ్గుమాలిన పనులను సమోవింపకుండు, నాష్టియ 
మండు దప్ప దేవుండు చంపంహాడదు అని నిళ్సీధించియున్న (పాణిని వధింప 
కండు. ఇది బోరు గంహీంచుట కె "దేవుండు మోశాడ్తాపించుచున్నాండు. 15కి, 
మలియు తండ్రిలేని బిడ్డ తన యుక్తవయస్సుకు వచ్చునంతవలకు, వానిసాత్తును 
బాగుపలుచుట తప్ప నితరమునకుంగాను చానిని నమాపవీంపకుండు, మజ్రియు నాదీ 
యముగా కొలతలను తూనికలను సంపూర్షముగ నియ్యుండు, ఎవ్వునికె నను 
మేము వాని శక్తికి మించినది విధించుట లేదు. మతి మీరు పలుకునపుడు న్యా 
యముగ పలుకుయ. అది మిబంధువునకు (పతికూలముగనెనను నౌరే. మణీ 
"దేవుని యొడంబడికను వూ ర్తిచేయుండు. ఇది మిరు బోధన (గ్రహించుట కె 
చేవుండు మి కాజ్ఞా వీంచుచున్నాండు, 15*ఉమఆియు ఇదియే, సాసనాక్షము, 
కావున మారు దాని ననుసరింపుండు, బ్రితర మార్టముల ననుసరింపకుండు, ఆవి 
మియ్యు "దేవుని మార్హమునుండి తక్పించును. ఇది మారు భయభక్తులుగలిగి 
యుండుట కె ేవుండు మోకాద్య్యాపించుచున్నా(డు అని ఓ (ప్రవక్తా ! పలుకుము, 

వ్యా॥ 152. ఇంతవణఅకు అవిశ్వాసులు తమంతటతౌము నివేధించుకొన్న 
విషయములును వారిసావలునువివరింపంబడి నవి, ఇం ఈవాక్యములలో చేవు(శు 
నిమేధించిన విషయములు వెప్పంబడుచున్నవి. అవిశ్వాసులు “దేవుండు నివేధిం 
చిన విషయములను ఆచరించుచుండిరి. కావున, వానిని మానుోోనవలెనని (ప 

జలకు నిందు పాచ్చరికగలదు. ఫూర్వమునుండియు ప్రవక్తలు, దేవునికి సాటి 
తల్పింపవలదని (ప్రజలతో చెప్పుచు వచ్చిరి. కాని అనిశ్వాసులు దేవునికి నాటి 
కల్పించిరి, దేవునికి సాటి కల్పించుట ఘోరపాతకము, దాని ఫలితము నదానరక 

నివాసము, తల్లదం[డులను కరొందబజు వాల హీంనసీతురు, అట్టు చేయకూడదు. 

తల్గీదం[డుల ఉపకారము బిడ్డలపై చాల గలదు, కావున చెవుడు ఖురానె 
షరీఫులో అనేక వాక ములలో తల్గిదం[డులకు మేలుచేయవరెను ఆని యాజ్ఞ 

వించియున్నాండు. తలి తండ్రులు సంతో పించిన "దేవుంయకూడ సంతోషపడును 
అని వాజుత్ రనూలువారు ఉపదేశించియున్నారు, కావున 'బేవ్రనొ [ప్రియమును 
కోరువారు తళ్లిదం(శ్రుల (ప్రియము పొందుటకు వారి సేవచేయవలెను, కొందణు 
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"వేదల్పు తేమకే ఆహారము బాగుగ లభించుటలేచే, బిక్షల కెచ్చటినుండి పెట్టుదు 
మని తాము కన్నబిక్టలను కనికరము ₹క చంపుచుండిరి. అట్లు చేయకూడదు, 
అుందణిశీని అన్నముపెట్టువాయ చేనండు. కావున "బేవ్సనివై నొధారపడి బిడ్డ 
లను పోమింపవలెను. చాల బిడ్డలు అగుదురని భయపడ నక్క_అలేదు, వ్యభి 
చారము "మొదలగు నీగ్గుమా లిన పనులను సమీవీంపంగూూడదు. దానికి కారణ 
ములగు చెడుచూపులు మొదలగువాని జోలికిపోగూడదు. ఇందు అన్ని విధముల 
పాపకార్య్యములు చేయకూడదని నిషిద్ధము గలదు, ఎవండైన ఒకనిని వాత్వవచేసి 
నచో దానికి బదులుగ వాత్య చేనీనవానిని వధింపవచ్చును, ఇది న్యాయము, 
అనాశ్రయముగ హాత్యలు చేయరాదు. చేవుః డుపబేశించినదానిని (గ్రహించి 
మానవులు పాపకార్యములు మానుకొనవలెను. 168, తండి లేని బీడ్డల సొత్తును 
వారి పోషకులు కాపాడవలెను. దానిని వృథా ఖర్చుచేయకూడదు, యుక్త 
వయస్సు వచ్చునంతవజకు అట్లు చేయవలెను. దాని పీదప వారి వస్తువులనువారి 
పోషకులు అప్పగింపవలెను, కొలంతల పళ్లు త్రాసులుసరిమయైనవిగానుంచికొలత 
చేయునపుడును, తూయునపుడును మోసమచేయక సువూర్షముగ నియ్య 
వలెను, మానవుండు తన శ క్రికొలంది "దేవుని ధర్మములను అనసరింపవలెను. 
శక్తికి మించినది "దేవుండు విధింపండు. న్యాయము చెప్పునపుడు, బంధునుండు, 
పరాయివాండు ఆను భేదము పాటింపంగూూడదు. న్యాయము చెప్పినచో బంధు 
వునకు నష్టము కలుగునన్ని అన్యాయముగాని , అసత్వముగ్గాని పలుకరాదు. విశ S 
సించినవారు చేవునితో ఒడంబడిక గావించినవారలు, కావున ేవ్రడు వ కా 
రయ చేయవలెనని యాజ్ఞావించెనో అద్దానిని ముసల్మానులు చేయవ తెను, 

_దెనిని చేయకూడదు అని నివేధించెనో దానిని మానుకొనవలెను, జీవుని 
"వేరుతో క్రపథము (ఖసమ్) చేసినచో, అది మతమునకు విరుద్ధము కానిచో 
దానిని పూరి చేయవలెను, 154, నె వివరింపబడిన ధర్భమయులను భయభక్తు 
లతో ఆచరింపవలెను. ఆదియే దేన్చం శుపటేళించిన స్థిరమైన ననాగర్షము, 
దానిని వదలి యితరతప్పు[త్రోవలం బోయినచో 'బేవుని మార్లమునుండితొలఒగిన 
వారగుదురు. సన్మార్ణమ చేవుడు చూచెను. దాని ననుసరించట భక్తులక ర 
వ్యము. సన్మార్షయునందు నడ చుటవల న భీ కుదురును, 

155, సుమ్మఆశలైనా-మూసల్ -కీతాబ-తమా మన్ "అలల్రజీ-అవా సన - వ 
జాలీ) 

తక్స్-సీలల్. -లివలి-మై9న్, -వవుదన్ -వరహొ-మతేల్ -లఅల్లవమ్. " బిలిఖాఖ-ర 

బ్బీ_హిమ్-యూూమినూన్, 

155. వీదప సత్కొా-ర్యములు చేయు వారివై ననుగపాము పూరి చేయు 
టకున్ను ప్రతి విషయమును వివరించుటకును సన్మార్ణమును దయను చూపుట 



కాండము ర సూర యేఅన్ ఆవ్ శీర్? 

కును వారు తమ (ప్రభువును చేరగలనుని విశ్వసీించుటకును మూసా (ప్రవక్తకు 

మేము (గ్రంథము నొసింగితిమి, 

వ్యా॥ 155, మూసా (పవక్తక ఫూర్వము వచ్చిన పిక్కలు మెైవాక్సముల 

లో చెప్పయిడిన ధర్మములను ప్రజలకు బోధించుచు వచ్చిరి. ఆనీదప మూసా 

ప్రవక్తకు తౌరాతు (గంథము 'దేవుయొసం గెను, అందు మత ధర్భుములు వివరము 
గా నుండెను. ఆశాలమందు సత్కార్యములు చేయుచున్న వారికి "బేశ్రని యను 
గ్రహము పూర్తిగ నొసంగంబజెను, మూసా జనులగు బ్ర సాయీోలియులు 

దేవుని సన్నిధానమున చేరగలము అని విశ్వసించుటకుంగాను మూనిం (ప్రవక్త 
మూలమున వారికి తెరాతు గ్రంథము లభీంచెను. దచాన్సివఐన వారు సన్మార్ల 

మును "దేవుని కరుణయు పొందగలరు, 
హలీ! 

156. వపోజా-కి తౌబున్ -అన్ -జల్నావు-ము బార-కున్ -ఫత్ -తబి. శ్ర 

వు-వల్-తఖూ-లలల్లవమ్-తుర్ వామాన్. 157. అన్-తఖూలూ - ఇన్న మా- 
a. అనాలి అలీ pm) wa: 

ఉన్-జిలల్ "కితొబు-ఆలా- తౌ ఇ-ఫ-తె నిమిన్ -ఖ బినా-వఇన్నా-వన్నా -ఆన్- ది 

ఆడీ 6... 
రా-సలిహిమ్-ల-గా ఫిలీన్. 158. కూ-తఖూలూ-లౌ-అన్నా-ఉన్-బీ_ల_ అై 

థి 

నల్ -$ తాబు-లవ న్నా-అవొ-దా-మిన్- హుమ్-ఫఖద్- జాఅకుమ్ బయ్యినతుమ్- 

మిర్ -రబ్బి-కమ్ -చహుదన్ -వరహ్మూతున్_ఫ-మన్-అబ్ -లము | మిన్మున్-కజ్. జబ- 
డా 

అలి 1 బ-ఆయా-౭ిల్లాపా-వ "సదఫాఅన్ హా-సనచ్ బిల్లజీనాయ స్ -దిఫ్రూన-ఆన్- ఆయాతి 
వానా టి అానావాలో 

నాాసూఆఅల్ -అజాబి-బినా-కొనూ యస్-దిఫూన్., 159. భూల్ -యన్"బురూన 

బ్రల్లా-ఆన్- తాతి-యసహుముల్-మలా ఇ-కతు-జె-యాతియ- రబ్బుక జొ యాని 
నీదా వీరా అ గ 

య-బఆ జు-ఆయా*-రబ్బిక-యామ-యా తీ.ఎఅజు-ఆ మయాతి-రబ్బి క-లా-యన్ ఫట 

నఫ్ సన్ -ఈమానుహో-లమ్ -తకున్ -ఆమన త్ -మిన్ -ఖబఖ్లు-జ-కనబిత్ -- ఫీళఈమాని 

పో-ఖైరన్ ఖులిన్-తజరూ ఇన్నా -యున్-తటేరూన్. 
156. మజీయు మేము పంవీన ఈ (గ్రంథము సు భయములుగలదవి, "కావున 

మోరుదాని ననుసరింపుండు, మణి మోకు "దేవుని దయ గలుగుట కై. మిరు భయ 
భ కులు గలిగి యుండుండు. 157. “మాకు ఫూర్వముండీన రెండు జాతులవారదికి 

మాత్రము (గంథ 'మొసంగయడెను, మలి మాకు దాని పఠనము తెలియకుండా 
ను అని మూరు పలుకకుండుటకును మాకు (గ్రంథ మొసంగం బడి యుండిన-చో 

వారి“ంటును బాగ మేము సన్మార్లము అనుసరించి యుందుము” అని మారు అస 
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కుందుటకును మేము మీకుఖురాను (గంథము పంవీతిమి, కాన్రన మో యొద్దకు పూ 

(పభువునుండి (పమాణమును సన్మార్షమును కరుణయును వచ్చెను. మణి "దేవుని 

సూచనలను తిరన్క-రించి వానినుండి ముఖము (తిప్పుకొన్న వానికన్న యుక్కు, 

డు దుర్శాష్టంజెవంయన్నాడు! నూ సూచనలనుండి ముఖము (తిప్పుకొను చు 

న్నవారికి వారి తిరస్కారమునకుం గాను మేము వారికి చాల చెడ్డ శిక్ష విధిం 

తుము, 159. వమి?వారు తమె దేవదూతలు రావ ననిగాని నేక న్నీప్రభు 

వు రావలెను అనిగాని లేక న్మీపభువుయొక్క యే -దెన సూచన రావలెనని 

గాని యెదురు చూచుచున్నాశా! నీప్రభువుయొక్క_ కొన్ని సూచనలు వచ్చు 

దినమున దీనికి ఫూర్వము విశ్ళసింపని వానికి వాని విశ్వాసమును లేక తన 
పశా్వాసములో సత్కార్యము చేయక యున్నవానికీ వాని నత్కార్యమును 

లాభమియ్యపు, మోరును ఎదురు చూడుడు. మేమును ఎదురు చూ చెదముఆని 

ఓ ప్రనక్రా! పలుకుము. 

+ వాష్ట! 156. ఈ (గంథమగు ఖురానె షరీఫ్టు సంపూర్ణ మైన దేనని గం 

థము, ఇందు సర్యవిధముల శుభములునుగలవు. ఆక్కిక గృహస్థ రాజకీయ "మొ 

దలగు సర్వధర్భములును గలవు, కావున ఖురాను ననునరింపవలెను, దాని ననుస 

రించుటలో భక్తులు ఏలాటి లోపము చేయక్థండ దేవుని యందు భయభక్తులు 
గలిగి యుండిన చో చేశునిదనుకు వారు పాతులగుదురు. 157, 158, ఖురాను 

గ్ర)థమునకు పూర్వము అరబ్బులకు మతేగింథ మొసంగయడలేదు. తౌరాతు 
. ఇన్టీలు యూదులను న(సానీఐకును ఒసంగం బడినవి అని వారికిం "దెలిసి యుం 

డెను: అవి అరబీ భాషలో లేనందున వాని విషయములు అరబ్బులకుం దెలియ 

కుంజిను. కావున మాకుం దెలియదు.మాకు (గంథమియ్యం బడలేదు అను సాకు 

సెట్లుకొని మేము శితకు ప్నాతులమ కాము అని వెప్పకుడుటకు ఖురాను 
గరంథము మోకొ నంగంబజిను మాసాకు వూటలు చెల్లవు. మీరు దీని ననుసరి 

చి భక్తుల లోకమునకు భా క్ మార్లము చూపవలెను. కావున "దేవుని అన్నుగ 

హాము వలన మా యొద్దకు స్పష్టమైన (ప్రమాణము (దలీల్ ) అగు ఖురానె ష 
రీఫ్టు వచ్చినది. అందు సన్మాార్షయు గలదు. దాని ననునరించిన వారు "దేవుని ద 

యకు పా(త్రులగుదురు, కావున ఆట్టి మహిమగల "దేవదత్త గింథమగు ఖురో 

నులోని "దేవుని సూచనలను అసత్యములి చెప్పి దానిని తిరస్మ_దించు వాని 

యెక్కు- (డుకన్న దు ర్మార్డు ఢడుఎవయడ ను లేండు,అట్టిదు రాలకు దగి నకఠిన శిక్ష టే 

వుండు విధించును. కావున మానవులు జాగ త్తపడి యుండవలెను. 169. రే 
వుండు మానవులకు సన్మార్గము చూపు విషయములో తన పవ క్రలనుమణియు 

(గంగ యులను పం? తేన ధర్మము సంవూన్హముగ నెలివేర్చు చు వచ్చిన ,తుదకు 

ఆఖరు (ప్రవ క్రయగు హజత్ ముహమ్మదును,ఆఖురు గింథమగు ఖురానె షరీ 
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ఫును చేవుడు పంచెను. ఇంక ఏలాటి కొలుతలేదు. దీని వీదప కూడ విన్వసిం 

పనివారు "జేవదూతలు లేకబేవ్రండు. లేక్ (పలియ కాలపు సూచనలురానలె 

ను అని ఎదురు చూచుచున్నాశా! అట్టు ఎదురుచూచీయు (ప్రయోజనము 

లేదు. ఎట్టు నూనవుండు చచ్చుచు అవసానకాలమందున్న వుడు విశ్వసించిన లేక 

క్షమాపణ (తెచ్చా) కోరిన (పయోజనముండదో అటులే లోకము న శింపనుండి 

దానికీ అవసాన కాలమువంటి నూచనలు' సూర్యుండు పడవుటినుండి యుదయిం 

చుట మొదలగు నవి చూచునపుడు ఇంతవలణుకు 'విశ్వసీంపక సత్కా-ర్యములు చే 

యక యున్నట్టివారు విశ్వాసము వహించి సత్కా_ర్యము (తౌబా) వేసిన అని 

యంగీకరింపంబడను, అవి పనికి రావు.. అవిశ్వాసులారా! మారు దానికింగాను 

ఎదుగుమూా చుచుండుండు. మేముకూడ ఎదురుచూ చుచుందుము, ఎవరిగతి యుము 

శానున్నదో తెలియనగును ఆని షపాచ్చరింపంబడి యు, 

160. ఇన్న ల-జీన-ఫ ర్రఖూ-దీనహుమ్-వకానూ-పి య"ఆల్ -లస్త-మిన్ 

వుమ్ ఫీ-మ ఇన్ -ఇన్మమా-అ్యము-వుమ్ -ఇలల్లాహి- - సుమ్ము - యునబ్బి = ఉ 

వుమ్ -బి మా-కానూ-యఫ్ అలూన్. 

160 ఎవరు తమ మతములో భేదములు కల్పించి "వే న్వేలు సంఘములు 

గ నెపోయిరో వారి విషయము గూర్చి నీ శెట్టి బాధ్యతే 'లేదు. వారి విషయ 

ము జీవుడు చూ చుకొనును, విదప వారు చేయుచున్న కర్ణలను గూర్చి వారి 

కిం "జెలుపును. 

న్యా! 160. "దేవుని మతము పూర్వమునుండియు ఒకట్తియే , అదియే స 

సార్షము, అందు భేదములు కల్పించి -బే ర్వేజు దారినిపోయి అనేక సంఘము 

ములుగ చనేర్పడిన వారి పొపముల విషయము ఓపవక్తా ! నీవు జవాబు దారివి 

కాను. ఆభాధ్యత నీదికాదు. ఆవిషయము "దేవుండు చూచుకొనును. వారివారికీం 

దగిన ఫలిత మొసంగును, భేదములు కల్పించుకొని అనేక శాఖలుగ చీలిపోయిన 

వారిలో యూదులు డై) స్మవులు ముదలగు వారు గలదు, ముసల్మానులు జు 

పలు? ఖలుగ చీలిపోంగూడదు. అట్టు ఆయిపోవు వారికీని హజల్ చుగంబరు 

లవారికీని ఎట్టి సంబంధ ముండ నెరదు. ఆని హెచ్చరింపం బడియెను, 

161. మన్-జాఅ-బిల్-హనన తి-ఫలవూ-అహ్రు అమ్-సాలిహో- వమన్ 

జా అ-బిస్ “సయ్యి-అలి-ఫలా-యుబ్ జా-ఇల్లా-మిన్ -లపహో_వముమ్ -లా - యుజ్.- 

లమూాన్. 

161, ఎవండు ఒక్క సత్మా_రస్థ్రము చేసి తెచ్చునో వానిక్ దాని పది 

అంతేలు పుణ్యము గలదు. మతువండు ఒక పొస పకార్యము చేనీతె చ్చునో ఐ వికి 
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దాని యంతటి శిత్త యేలఖించును. మటివారి కేలా టిఅ న్యాయము జరుగ నేరదు, 

వ్యా॥ 161. ఇందు పాప వుణ్యములు లభించు తీరు చెప్పబడినది, 

ఒక సత్కా-ర్యముచేసినవానికి కనీసముపదింతలు పుణ్యములఖిం చును, ఆనంగా ఒకో 
సత్కారము చేసినచో పది సత్కా_రస్థ్యములు చేసినంతటి పుణ్యము లభించును, 

"దేవుండు కోరినచో పదింతలకన్న పాచ్చుగా పుణ్యము నొనంగును, దానిక! 

అంతేర్టిము లేదు. పాపశారక్థమునకు ఒకపాపమేలభించును, దానికంటె నెక్కు_న 

పాపము లభింపదు, దానికి శిక్షకాడ ఒక్కటి మా[తేమ, అందు "దేవుండు కోరి 

న తగ్గీంప వచ్చును. తేక కుమించిన థమింపవచ్చును, అందు పాపులకు వలాటి 

అన్యాయ ము జరుగదు, 

162, ఖల్ అన్న నీ-వాదానీరబ్బీ-ఇలా-సిరాతిమ్-య న్తఖమ్, దీనన్- 
ఫయ్యి-మన్ మెల్లత-ఇబాహీ-పానీఫన్ వవమాకాన-మినల్ -ముప్ర.-కీన్ 168. 

ఖల్ -ఇన్నసలాతీ- వనునుకీ-వ-మహ్-యా యెవమమా ఫ్రీ_ లిల్హాహిా - రబ్బిల్ - 
(pa. 

ఆలమోన్- 164. లా_షరీక-లహూ-వ-బి- జాలిక-ఉమిర్తు-వ-అనా - అవ్వలుల్- 

ముస్టి-మోన్ = 165. ఖుల్ -అ హైరల్లాహి-అబొ గీ. రబ్బన్ -వహువ-రబ్బు- కుల్లీ-- మై 
నాజీ 4 ర్ రుజ్ 

ఇన్ -వలా-తక్ -సిబు -కుల్లు-నఫ్ సీన్ -ఇల్లా-ఆలై హా-వలా-తజిరు-వాజిరతున్ "విజ 

ఉఖా-సుమ్ము-ఇలా-ర బ్చికుమ్ -మర్-బిఉ-కమ్-ఫ-యునబ్బి-ఉకుమ్-బిమా - క 
న్తుమ్-ఫీహి-రఖ్ - తలీఫ్లూన్. 166, వహు- వల్లజీ-జఅలకుమ్ -ఖ లా బ్రి-ఫల్ -అర్బి- 

రి వడా టీ తీద్దాం 

వరఫఅ-బర్-జకుమ్-ఫౌఖ-బఆ-బీన్-దర-జా తిల్- లియోబా-లువకుమ్-పీ-నా - ఆతా 
అవనీ... తీట | 

కుమ్-ఇన్నరబ్బక- సరీ ఉల్_ఇఖా బి-వ-ఇన్న సూ-ల-గ ఫ్రూకుర్_రహీ వ్, 
162, "దేవుండు సాకు సిర మైన సన్మార్హము అనంగా "దేవుని భకు కుండగుల్ల చా 

పీముయుక్క చక్క-_నిమత్తేమునుచూ వెను,మణి ఇచా)హీముదేవునికిసాటికల్సిం 
చువారిలో చేరనయాతండుకాండు అనికీ (పవక్రా ! |! పలుకుము, 16కి.నా (పార్థన 

(నమాజు, నా ఖుర్భానీ, నా జీవితము నొ మరణము, సర్యలోకయ లూ వో 
షకుండగు "దేవునికే యున్నవి. 164. ఆతని! సాటిలేదు. ఇదియే నాశైన 
యాజ్ఞ మజీయు నేను విభేయలలో మొదటివాండను అని ఫ్రీ (పవక్తా ! పలు 
కుము. 165. ఏమి సెను చేవుని వదలి యితేరృప్రభువును ెదకవలెనా ? మతి 
ఆకండే (పతి వన్నువునకు (సభువు, మకొవండు పాపముచేయునో దాని బాధ్యత 

వైననే యున్నది, ఒకని భారము మజొకండు మోయండు, పిదప మరంద 
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అును మీ ప్రభువునొద్దకు పోవలసీ యున్నది. కావున (అపుడు) మారు వీ విషయ 
మునుగూర్చి వివాదములాడుచుంటిరో దానిని మాకుం చెలుపును అని ఓపవక్రా! 
పలుకుము. 166, మఆియు ఆతండేను మిమ్ము భూమిలో (ప తినిధులు గంజేసెను, 
మలీయు చేన్ఫండు మోకీచ్చినదానిలో మిమ్ము పరీక్షించుటకుంగాను మిలో 
నొకరికి నొకరిపె నున్నతపదవి నొసంగెను, నీ పభువు శీఘ్ర 9ముగ శికనొసంగు 
వొండు. మజీయు ఆతంజేను, తమించువాండును కరుణించువాండును, 

వ్యా॥ 162, అవిశ్వానులు ఎన్ని యోమాగ్షములను, "చేవతలను కల్పించు 
కొనియుండిరి. ఇందు డానికి రద్దుగలదు. వా(జత్ ల్రబాహీము చేవునికి పరమ 
భక్కుండు, ఆయన దేవునికి విధేయుండు, ఆయన అవిశ్వౌనులతో చేరిన యా 
తండుకాండు, ఆతని మతము చక్కనిది. ఆ మతమునే అను సరింవవలె ననిజేవ్చని 
సెలవు పైగంబరులవారిక్షినెనది, అదియే స్ధరమైన సనాస్తర్షము. అందు ఏలాటి 
వంకరలు లేవు, దానినే మిల్ల తే ఇ బాహీమ్ అందురు, 168. ఇందు దేవుని యే 

కత్వమున్సు దేవునికి సర్వము వినియోగింపవలెను అనువిషయమును' వెల్త డింష 
బడినది. అదియే భక్తిలో నున్నతమైన గొప్పస్థానము. పాక్టనలుు, ఖుర్బానీ, 
జీనితయ (బతుకు) మరణము 'సర్వము చేవునిపీ) తికిగాను-డవ'లను, ఈవిషయ 
మందు హజత్ రసూలువారు కడ తేరి నవారు. 164, చేవునికి సాటిలేదు. ఆతండు 
అద్వితీయుండు. ఆందటు ఆతనికి విధేయత చూపవలెను. చేవునికి విధేయులగు 
టలో హాజిల్ రసూలువారు "మొట్ట మొదటీవాసు, విధేయతయం దందణీ కంకు 
మిం చినవారు. ముసల్మానులు అనగా విధయులు, దీనినిబట్టి ఇఫామ్ అవలం 

వీంచినవారిలో హజ్రత్ రసూలువారు మొట్ట మొదటివారు. వారి తరునాతనే 

మిగిలినవారు ఇస్తామ్లో వేరినవారలు 165. ఎట్టు "దేవుండు సాటి బేనివాండో 

అటులే లోకమును పోమీంచువాండు ఆతండు ఒక్కడే. లోకపోవణలో ఆతనికి 
ఎవరును సాటి లేరు. సర్వము ఆతని పోషణకులోంబడియున్నది, కావున ఆతండు 
దప్ప చేటు (ప్రభువు ఎవడును ేండు. సర్వవిషయములందు ఆతని నహాయమే 

వేండవలెను. అవి శాషనులు ముసల్మానుల తో మీరు జేవుని యేకత్వమును, 

బోధించు మతమును వదలి మామార్లమునకు రండు ఆందు ఏ_జైన పాపము 
గలిగినచో దాని భారయ మానై నున్నది. దాని మేము భరింతుము అని పలుకు 
చుండిరి, దానికి నిందు జవాబియ్యబడి నది. ఎవరు చేసీన పాపములకు వారే 
చాధ్యులు. ఇతరులు వారి పాపముల భారమును మోయరు, కావున ఓ అవి 
శ్వాసులారా ! మిరు పలుకునది సరికాదు, కాని మిరు "దేవుని విషయము 
వాదించుచున్నారు. దానిగూర్చి దేవుని సమ్ముఖమున తీర్పు జరుగును. ఆపుడు 
మోగతి మోకు దెలియనగును, 166, మానవులు ఇవాలోకమునందు ేవునికీ 
ప్రతినిధులు, లోక కార్యములు జరువుటకు "దేవుండు మానవులకు స్వాతంత్య 
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మొసంగియున్నా (శు. మజియు ఒక జాతివారు పోయిన వీదప ఇతర సంఘము 

వారు వారి! ప్రతినిధులు గ భువిలో వసీంచు చున్నారు. మానవులందణు ఒకే 

తీరున శేరు రంగులోను భూపములోను సంపదలలోను అధికార బలము లలోను 

ఒకరిపె నొకరు ఘనత గలిగియున్నాగు, (ప్రతీ స్థి నీతిగతులలోను దేవుండు మాన 

వులను ఏ పరీక్రించును. ప 'భుత్వముగలవారు సాయము గ పరిపాలింతుశా, లేక 

అ న్ర్హుము లు శేయుదురా, ధనవంతులు, తవమనంపదలకు, గాను "దేన్రనికికృత 

జలం యుందురా లేదా, బీదలు, గోగులు ఓర్పు చయుదురా లేదా! ఈ విష 

క్యకులలో ఎవరు “దేవుని ధర్మములను అనుసరింతురు. ఎవరు అనుసరింపరు 

అను విషయము "దేవుండు పరీశ్షించును, ఈపరీక్షలో ఎవరు కడ లేరరో వారిని 

"దేవుండు శిక్రించను. ఎవరు కొంత కొఅత (పొరపాటు చేయుదురో వారి 

కొజతలను పొరపాటులను. కమిం చును. ఎవరు పరీక్షలో సంపూ రముగ కడ 

కేరుదురో వారిని దేవుండు కరుణించును. 

* నూరడుఆరాన్ మకీ. 206 వాక్యములు, 

ఇందు ఆశాఫ్ నుగూర్చి చెప్పబడినది. శానున దీనికిఈవేరుగలి7ను, స్వ 

ర్రయునకును నరకియునకు మధ్యనుండు గ గ డమైని స్టలమును ఆరాన్ ఆనుదురు, 

బీస్మీల్లా- హిబ్తహ్మ" ని్జహేమొ, 

పరమదయాళువును పేమించువాండునగు చెవునిపీర 

1. అలిఫ్-లామ్-మ్మ్ -సాద్ , 

సూరాలక్ు ముందువచ్చు అట్ట య తరములను గూర్చి సూ లేబఖరాలో వాసి 

యున్నాము. కొందు మతేవిదాగంసులు ఎనియర్ణమా “నేను దేవుండ ను, తీర్పుచే 

యువాండను అనిచేసి యున్నారు. ౫ ఆయిన దీనివాస, వమైనఅర్థను ము "దేవుని శేఎజుక,, 
a 

2 కితాబున్ -ఉన్- జిల ఇలై క-ఫలా- -యకున్ -ఫీ సద్రిక- _హారబుమ్ నిన్ నూ 

లి-తున్-జర- బిహివట(శా-లిల్ -మూమినీన్. 8, ఇత్ -తబిహా మూఉన్-జిల- 
a, 

౩ పమ్-మిర్ రబ్బికుమ్-వలా-తత్ -తేబిడా-మిన్ -దూ ని హీ" ఓ-లియాఅ- "ఖలీల 

వి నూకజక్కం.రూన్. 

౨, నీవు గంధము మూలమున భయ సెట్టుటకును, విశ్వాసులకు బోధచే 

యుటకును, ఈ[గంథము నీకొసంగంబి శినది, కావున దీని పచారమువలన నీహ్ఫ 

దయమునకు కష్టములు గలుగలయూడ దు.లి. “మో (ప్రభువునుండి మీకొనంగంబడిన దాని 

ని బారుఅనుస రింపుండు, మజీయు "దేవుని వదలి యితర “స్నేహితులను మీరు 

అనునగింపకుండు. మారు చాలతేక్కువణా బోధను (గహింతురు, 

వ్యా! ౨. "దేవుడు పాజత్ రసూలువారికీ ఖురాను గ్రంథ మొసం గను, 
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నారుదానిప చారమ [పజలలోచేర్వమువలసి యుం డెను, అందుఅవిశా(నులు చూపు 
తిరస్కారము వలనను వారిదేషమువలనను మనన్సునకు గొప్ప కష్టముగలిగి (ప 
చారము మానుకొనంహాడదు, (ప్రవారము చేయుచు (ప్రజలకు వారిఫలితమగూర్చి 
జూగత్నపజువి వారిని భయ సెట్టవ లెను. ఖురాను (గంథమువలన ముసల్మానులకు 
బోధనియ్యవ లేను ఆలి శేవు(డు వై గంబరుల నారికీనిందు "సెబవిచ్చేను, మానవ్ర 
లందును "దేవ్రండానంగిన ఖురాను గ్రంథము ననుసరి= పవలెను. అందుణభయలోక 
ములో మేలున్నది, (పభువగు చేవునివదలి, యితేర ై తానులవంటి స్నేహితుల 
మాటను అనుసరింపకూడదు, మా*వుడు వూగి, గ గమనించిన-చో దేనునిబోఢను 
వదలి దుర్మార్గుల మాటవినండు. కాని మానవుడు అంతగా బోధను గ హిం పక 
దుర్శార్లము నకు (బోవుచున్నా (డు. "దేవని (గ్రంథములను ఆతని పవ కైలను ఆను 
సరింపనివారిగతి యేమాయనో చెలుపుటకుంగాను పూర్వికుల విషయౌ్యు గాం 
బోను, వాక్యములో చెప్పబడుచున్నది, 

వావీ 

4, వకమ్-మిస్ -ఖర్య తిన్-ఆకౌ లక్నా హో ఫజా"అవో-చాస్సవా యాత క్" 
టీ అరి డ్రా వాడి 

ఓెెపుమ్-ఖాఇలూన్. 5, ఫ-మాశాన-దఆ-వావుమ్-బజ్-జాఅ హుమ్-బానునా 

ఇల్లా అన్ -ఖాలూ--న్నా-పన్నా-హాలిమీన్.6 , ఫల-నస్-అఎన్నల్ -లజీ్-ఉర్. 
సిల ఇలై హిమ్-నల్ -నన్ -ఆలన్నల్' - ముర్-న'%న్, 7. ఫట్ “నఖున్ సన్న-అలై 

హీమ్-బిఇల్నిన్ వమూా-కున్నా-గాఖఏన్.. 
*ఉ మణీ ఎన్నియో వృనములను నళింపంజేసితిని. కావున రొతివే 

. ళలందు లేక మధ్యాహ్నము వారు 'పరుండుచుుడనపుడు వారికి మాగిక్ష లభించాను, 
ర, ఆవిప నమాళిత్షవారికి లఫించినవుడు మే మే పావులము అసపలుకుటతప్ప వేజు 
మాట సలుకలెదు, 6. కావున మేమెవరి మొద్దకు (సవ సాను 'పంపితిమో వారిన 
తస్పకసన్నింతుము, మణీయు మీుతేప్పకసవక్శలను అశుగుదుచు.7?, ఏదపమాకు 
సర్వము తెలిసీయయున్నందున వారికి వారివిషయములు దెలువుదుము, మణీ మేము 
వారి సమశతమున నేయు౨టిమి, 

వ్యా॥ 4 దేవుని (పవక ఒక సకోధులై విశ్వనీంపని పెక్కూవురముల 
వారిని దేవుండు నాశము చేసెను, కొందణలుర్మాతినెళ నళించిరి. మతజికొందలు 
మధ్యాహ్నము విశ ంతికిం గాను స దపోవునవుడు న శించిరి. "బివున్నివనక్ష్మలు తమ 
పనిని నలి వేర్చినః దప గుక్మాషాలగు అవి కనులు తేమ నునాడ్తెళ ములో బంతి 

మీఆీ ఇహలోక భోగము౨లోపప్ భి యము లేని వ్యారైనవుడు ఆకస్మికముగా "దేవు 
ని శిక్ష వచ్చి వారినిసస్పైను, అవుకు దున్మార్లులు కన్నులు తజచి పామే పాసు 
లము దు ర్మార్థులముఅని శ్రేకలు ేయుటతిబ్బ వేజుమాట".లక లేదు, 5, తీర్పుదినము 
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(ఖియానుతు) నందు బేవుయ తాను వజనులయొద్దకు తేన (స్రనక్కణను షా 

యుండెనో యాజనులతో ఓజనులారా ! మోకు నా(పవకల మత పచారమును 

ఎంతవజకు అంగీకరించితిరి. అని (పన్నీంచును. ఆటులే (ప్రవక్కలతో" మీజనులు మీ 

నూటనువినిరా చేడాలని(సశ్నీం చును, 7, ఆదినమునందు మానవులందణిీక్నివారికర్ణ 

లను చేవుఃడు తెలుసును. "దేవుండు సల్వజ్ఞండుస దామానవులక రలనుచు- చుచుండు 

ను, "దేవునికి తెలియనినిలేదు, మానవులుచెయు సర్వకర్మలు -డేనునికి తెలియును, 

కావున కర్మలన నుసరించి ఫలితము సంగును, 
వాలీ టీ లాలో టో 4 

8, వల్ -వజ్ నుయా-మల్హి-జినిల్ -హా ఖ్ఖు-ఫమన్ స ులత్ -ను వా-బీను 
వా 6... 

చూ-ఫఉలాల్రిక-వుముల్ -ముఫ్ లి-వూన్ ,9.వమన్-ఖ ఫ్ -ఫత్ _వువాజీనుహూ 

ఫణజలా-ల్హిక ల్లజీన-ఖసిరూ-అన్"స్రసనుమ్ -బిమా-కా నూ-బి-ఆంయౌాతి నొ- యజ్ - 

లిమూన్. 
ర, మజియు ఆదినమున కర్మల తూనిక న్యాయమయుగ జరుగును. దప 

ఎవరి తూనికలు బరువు గలవిగా నగునో వారే మోత్నుము పొందువారలు, 9. 

మజవరి తూనికలు లేలికవిగా నగునో వారు మాసూచనలను తిరస్క-_రించు 

చుండి నందువలన తమ యాత్మల నష్టము చేసికొని నవారు, 

వ్యా! రి. తీర్పు దినమునందు మానవుల కర్మలు తూంచయిడును. భక్షి 

ఫూర్వకముగం జేసిన కర్మలు బరువుగలవిగా నుండును. ఎవరి మంచికర్మలు బరు 

వుగానగునో వారు మోశముపవాంది స్వర్షములో చేరుదురు. ఎవరి మంచికర్ణు 

లు బరువులేక అేలికవిగా నుండునో వారికి మోత్నమ లభింపదు, వారు నష్టము 

పొందిన వారె నరక నివాసు లగుదురు. అందు వలాటి అన్యాయము జరు 

గదు. కర్మలను శూ చుట ఎట్లు? దాని (త్రాసు ఎట్టిది అని ప్రశ్న కలుగవచ్చు 

ను. అందుకు మానవుడు "దేవుండు తనకిచ్చిన బుద్దితో గాలిని "చేపాములోని 

యున్లమును తూంచునట్టి యం(త్రములు _ చేసియున్నాడు గదా! సర్వ్యశక్కు (డగు 

"దేవుండు మానవుల కర్ణలను తూయనట్రి తానును చేయట అసాధ్యనూ ! 

శావున తీర్పు దినమునందు కర్ణలను తూంచు త్రొసుండును అని విశ్వాసము 

భో కులుంచన లెను, 

10. వలఖద్ మక్ -కన్నా కుమ్-ఫిల్-ఆర్ బి-వజఅల్నా-లవమ్- ఫీహో-మ- 

ఆ-ఇష-ఖలీలమ్-మూ తష్-కరూన్ ం 

10. మతీయు మేము మాకు భూమిపై స్థాన ముసంగితిమి. మలీయు 

నందు మొకుజీవనవసతులనుకల్పించితిమి. మోరుకృ తజ్ఞతసలు పుసదిచా లతేక్కు.వ, 

వ్యా! 10. ఇశ ఈ వాక్యములలో దేవుడు తౌను మానవ్రులకుంగాను 
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చేసిన మేళ్ళను వారికి దెలిపి వారు చేవునికి కృతజ్ఞల్బరై యుండవలెనని (ప్రో 
త్పాహ పజుచుచున్నాండు. బేవుయ మానవులను ల్రేట్టించి వారి నివాసమునక్షుం 
దగినట్టు భూమిని యేుర్చజ చి వారి జీవమునకుంగాను వసతులు కల్పించెను, -ఈ 

నేలునకుంగాను ఎంత కృతజ్ఞత సలిపినను తక్కు_వయే, కాని మానవులలో “పి. 

క్కురు "దేవునికి కృతజ్ఞత సలుపునది చాల తక్కువ, దేవుండు చేనీన మేలును 
మజిచుట చాల దోషముగదా! భూమ్యాకాశములలోని సమస్త వస్తువులు జే 

వుని నెలవుచే మానవులకు నుపయోగపశుచున్న వి. కావున మానవుందు తన న సృ 

మ కర ర్శయగు "దేవునికి సదా కృతజ్ఞలడై యుండవలెను, 
బాట్ జీ 

11. వలఖద్- ఖ లఖ్-నాకుమ్ -సుమ్ము-సవ్వర్నా-కమ్-సుమ్మ-ఖుల్నా. -లిల్ - 

మలా-ఇ-కతిన్ -జు దూ-లిఆదమ-ఫ సజ దూ-ఇల్లా-ఇల స-లమ్-యకుమ్ - మినస్- 

సాజిదీన్. 12. భాల-మా-మనఆక- అల్లా-తన్ జుద-ఇజ్-అవ స్తకాఖాల - అనా - 

ఖే ఖై రువ్-దున్వు-ఖలిఖ్-తేనీమిన్-నారిన్-వ-ఖ లభ తవూా-మిన్-ీన్ 19, ఖా ఖాల 

ఫవ్ొ-బి కమిన్ పో. ఫమా-యకాను-లక అన్ -తత-కబ్బరం- థీవో -ఫఖ్- -రుజ్ - ల్ల 
నాలాల లీ . 

న్న మినక్-ఫాగి-రీన్, 14 ఫాల అన్ -బీర్ సీ- -ఇలా-యామియుబా' "అసూన్, :15 

భాల-బ్రన్న కమిన్” మున్- జరీన్, 16, ఖాల-ఫబిమా-అగ్- వెతనీ-లఅఖ - ఉద 

న్న-లవుమ్ “సరాత-కల్ “ము “న స్తఖీమ్-. “17, 7, సుమ్ము. ల-ఆలి-యన్నవాుమ్ -మిమ్" 

జెని-ఐదీహిమ్-వమిన్ ఖల్ "ఫీ హిమ్ -వ-లన్-ఐమాని-పా-మ్.వ. అన్ - షమా. 

ఇలిహామ్ -వలా-తజిదు-అఆక్ -సరహుమ్-షాక్రీన్- 18. ఖాలఖ్-రుజ్ - మిన్ వో- 

మే "ఊమమ్-మద్ “నహెరా.లమన్-తబి-అక 'మిన్ "నుమ్-ల"అమ్-ల-అన్న జవా 

న్నమ-మిన్-కమ్-అజ్-ముతన్, 
11. మజశియు మేము మిమ్ము స సృష్టించితిమి, విదప మా రూపములను 

'జేసితిమి, ఆ విదస మేము జేవదూలలతో మిరు ఆదమునక్ష సాష్టాంగ, నమ 
స్మా_రము (సీజ్ఞా) చేయుడు అని పలుకంగా ఇప్లీను తప్ప ఆందఖు ను సీజ్ఞా* 
చేసీరి, ఇబ్లీను సీజ్వా చేయవారితో చేరలేదు. 12 (అపుడు) "దేవుండు(ఇవీసుళో) 
"నేను నీశాజాకించినపుడు నీవు సిజ్ఞాచేయకండుటకు నీశేమి యాటంకము కలి 
గాను అని తముగంగా ఆతని కంకును నేను (శష్టుండను. నీవు నన్ను అగ్నితో 

చేసితివి. మణి ఆతనిని మట్టితోం జేసితివి అని ఇల్లీను పలికెరు. 18, (అవుదు) 
సీవిచ్చటినుండి దిగి పొమ్ము. నీవిచ్చట గర్వమువహించుట నీకుయగ దు, "కావున 
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బయటికి చెడలిపామ్ము, నీన్స అనమానముపొందినవారిలో చేరినవా(డవు అని 

చేను పలికెను. 14 (అపుడు) (ప్రజలు గోరిలనుండి లేవందీయయిడు దినము 

వలకు నాకు గడువిమ్ము అని యిన్లీసు పలు" ౦గా 15, నీకు గడువియ్యయిడినది 

అని చేవుడు సెలవిచ్చెను, 17. అపుడు ఇబీసు, నీవెట్టు నన్ను దారి తప్పించి 

తినో అటులే నేను మూననవులకొజుకు నీచక్క-నిమార్షమందు కార్పుండుదును. 

17. వీదప వారినైకి వారి ముందునుండియు, వారి వెనుకనుండియు వారి కుడి 

(పక్క-లనుండియు వారి యెడమ పక్క లనుండి వచ్చెదను. మణ్ వారిలోకృతజ్ఞత 

సలుఫువారలుగ చాలమందిని నీవుపొందవు అనిపలిశెను, 18. నీవిచ్చటినుండి దు 

రతి పొందుచు దవారము చేయం బడిన వాండ వై బయటికి వెడలిపొమ్ము, మాన 

సైలలో నెవరు నిన్ను అనసరింతురో మి మ్మందణితోను నరకము నింపి వేనె 
దను అని "దేవుండు పలిేెను, 

వావి! 1l, "దేవుండు ఈ వాక్టములభో, ఆదివురుముండగు ఆవమును 

సృష్టించి యాతని కొసంగిన సన్మానముగూర్సి 'లెలువ్రచున్నాండు. మానవ్ర 

లకు తండ్రియగు ఆదమును సృష్టించుట యాతని నంతొనమును సృష్టించినటు 

"లేను, అందుకు మిమ్ము సృష్టించి తిమని చెప్పంబడియె, ముందు మానవుల వస 

శులకొలకు భూమిని యందలి నమ_స్తమును "దేవుండు సృష్టించెను. ఆ వీదప 

ఆదమునకు సర్వస్ఫృ్టికంకు సుందరమైన రూస మొసంగి మట్టితో సృజించి 
(పాణముపో సెను. ఆదమునకు కావలనిన విద్యా జ్ఞా నములు చేవుండెసంగాను. 

“దేవదూతలను ఆతనిని "దేవ్రండు పరీశ్రింపయగా ఆదము “దేవదూతలకు మించి 

పొ యును, కావున భూలోకములో "దేవుని పితినిధి కాంబోవు ఆదమునకు గౌర 
వారము "దేవదూతలు సాష్ట్రాంగపడవలెనని "దేనని సెలవయ్యెను. అవుడు దేవుని 
యాజ్ఞవొప్పున తమ విధేయత వెల్లడించుటశై "చేవదూతలు ఆదమునకు సిజ్ఞా 
(సాష్టాంగ నమస్కారము) చేసీరి. జిన్నాతులకు చేరిన ఇల్లీను తన భక్తి పార్థ 

నలవలన చేవదూతలలో చేరి యున్నతస్యానము పొందియుండెను, వాని నుట్టుక 

అగ్నితో నుండెను. దానిస్వభావమువలన వానికోపాగ్ని మండి గర్వమువహించి 

"దేవుని యాజ్ఞను తిరస్కరించి చేను గేస్థుండను. చేను అగ్నిలో వుట్టితిని, 

ఆదము మట్టితో సృజింపయిణెను. మట్టికంచె అగ్ని (శేస్టము. కావున చేను శే 
ష్టుండను అని వాదించుచు ఆదమునకు సిజ్ఞా చేయలేదు, అప్పుడు 'స్వర్ణములో 
గర్వించి దేవుని యాజ్ఞను తరస్మ_రించువారుండుట తగదు. కావున నీకులభించి 

యున్న యున్న తస్థానమునుండి దిగి భూమిమైశీ నెడలిపొమ్ము, వీవు అవమాన 

మునకును, "దేవుని కోపమునకు పొతుండను, కావున పొమ్ము అని "దేవుని సెల 

వయ్యును, అపుడు ఇల్లిను (సైతాను) “లోకమునశించి తిరిగి మృతులు శీర్పుదిన 
'మునకయాను గొరీలలోనుండి లేను దినమువలుకు గడుపిచ్చినన్ను వదలి"పెట్టుము, 
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ఆదమువలన నాశ్రీదుర్ల తి పట్టెను. నేను దుర్మాధ్దుడ నైతిని. -కావున. నేనుకూడ 

మానన్రులను సన్గార్రమానుండి తవ్చించి దుర్శార్షమునకుం 'దెచ్చెదను, దానికొ 

ఆకు నీవు సియమించిన నన్నార్షములో కూర్చుండి వారికీ ఆటంకపణబిచుచు దు 

ర్మాగ్తమునకు వారిని మరల్ముచుందును. నాన్ద కకొలంది వారి చుట్ట పట్లనుండి 

వచ్చి వారిని పలువిధములుగ బొంకించి దుర్యార్షులుగం 'జేయుదును.. అని శప 

థము చేసెను, 'సెరే అబులే నీకు గడువు నియ్యంబడినది, నీతోన్సు నిన్ను అను 
సరించివారితోను నేను నరకము నింవీ వేసెదను” అని దవుడు పలిశెను, లోకొన్ళ 

ష్టిలో "దేవుని గుణము (సిఫాతు)లు వెల్లడి కావలెనన్న సన్మార్లులు, దుర్మా 

రులుండవల సినదిగదా | అపుడు మంచి చెబ్బరులు తెలియనగును, లోశసృప్లికి 

పూర్వమే మానవలోకములో నిట్లు జరు వలసి యున్నది యని సర్వజ్ఞుండగు 

దేవుని, చెలిసీయే యున్నది, 

19 వయా ఆద-ముస్ -కున్ “అన్న _వజె' -జుకల్-జన్న త ఫకులా"-మిన్ "సా 

-వీతుమా-వలా-తేఖ్-రాదా-హోజి-హిప్. షజర త ఫతకూనా-మినజే -జాలిమోన్ 

90. ఫావస్ వస-లవుెము షప తను లి-యు బ్రీయ-లవు మామా? ఊరియ-అన్ 
వానో 

వుమా-మిన్ - సౌ-ఆ తి.హివా--వఖాల-మా-నహోకమా-రబ్బుక్ మా అన్ -వోవి- 

హిప్ "షసజ-రతి-ఇల్లా-అన్ - తోకానా-మలశే నిజొ-తేకూ నా” మినల్ - ఖాలిదీన్ 

౨1. వఖానమావహువూ-ఇన్నీ-లకువూ- లమి-నన్ "నానిహిన్, 22. ఫదల్లా-నవాు 

నూ-బిగురూ-ిన్ ఫలమాగ్దాజా-ఖ్ల ఘిష్.- పజారత- బదత్ - లవుమా-సౌ -అతువు 
వాలే. ఆవాల 

మా-వ-తే ఫిఖా -యఖ్ -పీఫాని” అలైహిమా- మిన్ _.వరఖల్-_ జన్న తి-వనాదా-ను 
అలవాటే 

మాా-రబ్బు-హుమా-అలమ్ అన్-హకమా-అన్-తిల -కమష్- షజరతి-వ అఖుల్- 

లకమా--ఇన్నష్-మై. తౌ న-లకు మా-అదువ్వుమ్ మున్ ౨8, ఖాలా-రబ్బినా-జల 

న్నూ-అన్ -ఫ్రసనా-వః ఇల్ లమ్-తగ్ ఫిర్-లనావతర్ -హమ్నా- ల"నకూానన్న -మిన 
అత్ 0౯ 4 జీర్ణ బ్ర క 

లొఖానీరీన్, 24, భాలనా బితూబఆ- జకుద్-లిబిథజీనొఅదున్చపన్ - - వలకుమ్ 
po] 

ఫిల్ =అర్ జ- ముసి త-ఖ(రున్-వ- -మ తౌ- ఉన్- బలాప్న్, ౨5. ఖూల-ఫీపో-త వా- 

యాన-వఫీప+ళా-తమూతూన-వ-మిన్ -హో-తుఖ్-రజూన్ . 

19. ఓ ఆదము నీవును .నీభార్యయును స్వర్లయలో వసించి అందు. 

మోరెచ్చటనుండి కోరుదురో యచ్చటినుండితిను(డు, మణీ యూవృతమాను 
సమో వింపకు(డు, మణిమోరు పానులగుదురు, 10, దప వారిద్దణి మానవులను. 
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మజురగ్గూ నుండిన వారిద్దలీ రహాస్య మైన అంగములు వారికి బయలుషడంబేయు 

టై సైతాను వారిద్దణీని మోసవుచ్చెను, మజీయు మారుదేవదూతీలుఆమి 
పోవుదుశే మో లేక సదా న్వర్రమలోనే వసింతురెపూ అని మాహిభువు ఈ 
వృత్నమునుండి విమ్మునివే. ధిం చెను అనినైతాను పలికెను, ఏ1, మజీయు మీ మేలు 

వోరువాండను ఆని వారిద్దరి యెదుట ప్రమాణమువే చెను. ఆసిద పవారిద్లణీని మో 

నములో మరలించుకొ నెను. అ?దప వారిద్దజు ఆవృత్షమును రుచిచూండ-గా వారి 

దీ రహాన్య మైన ఆంగములు వారికి స్పష్టప జెను, మీవారు తమవై స్వర్షము 

లోని యాకలనుంచుటకు మొదలిడిరి, మణీయు వాిప్రభువు వారిని సలి చి ఏమి 

"నేనుమీకు ఈన్నత్షమును నిసే.ధించి యండ లేదా! మణి సై తాను మికు స్పష్ట 
మైన విరోధియని మాతోచెవ్పియుండలేదా! ఆనిపలిశకెను, 28, (ఆపుడు) వారి 
ద్దజును * ఒమా(పభువా ! మేము మాయాలత్నల పై నన్యాయము గావించుకొం 

టిమి. మజినీవు మమ్ము తమింపనిచో మతి నీవుమమ్ము కరుణింపనిచో మేము 

నష్టముపొందిన వారలమగుదుమని పలికిరి. 24, మిరుదిగిసాండు, మీరు ఒకరికొ 

కరు శతువులగుదురు. మణీ మీకు భూమిపై నివాసమున్నది, మణీకొొంతే కాలము 
వణుకు లాభోము పొందవలసి యున్నది. 25. మీరు అంచేజీవింతురు. మణి అంచే 

మరణింతురు, మణీ ఆందునుండి య్ తీయంబడుదురు అని చేవుడుపలిెకెను, 

వ్యా 19. ఇయ ఈ వాక్యములలో ఆదవమునకును, ఆతని భార్యయగు హవ్వా 

కునులభించియున్న. స్వర్షనివాసమునుండి తప్పించుటవై సై సె తానుప పన్నినకుట చెప్పు 

బడుచున్నది, ఆదమునకు లోడుగనుండుటకు జీవుయ పావ్వాను ఆదమునుండి 

యే సృష్టించి వారిద్దణిని స్వర్షవనములలో నుండుటకు సెలవిచ్చెను. కాని యొక 

ప్ర కేక మైన నృక్షఫలమును తినకూడదు. దానినిగినినచో పా సములభించును అని 
జీవుడు సెలవిచ్చెను, 20, వారిద్ద ణు సాఖ్యముగ నుండుట సె తాను (ఇఫ్టీసు)నక 

పట్టలేదు, వారియందు ఆ సూయవహిాం చి ఎకు వారివలన లకు దుర తిపన్తైనో 

యాపగ దీర్చుకొనవలెనని కటలు సలుపుచుం డెను, ఆదము హావ్యా స్వర్షము 

లోనున్నపుడు వారిదేహములవై స్వర్షవన్ర్రయులుం డెను, వారి రహస్యమైన అం 
గములు వారికిం చెలియకుం డెను. అచ్చట వారికి మలమూత్ర విసస్టన మొదలగు 

తొందలులు లేకుండెను, అఆవృవ్షఫలము సేసుటవలన స్వర్లవస్ర్రము 'వదలిపోవును. 

అవుడు వారిద్దణికి తెలింయకుండిన మర్మాంగములు చెలియును, కావున _సైతాను 
ఎటులైన అఆవ్మత్మ ఫలములు వారుతినునట్టు చేయవలెనని యత్నించు చుండెను, 

తుదకు వారినిట్లు మోనవుచ్చెను, మీరు రా వృక్షఫలము తింటిరేని మీరు "దేవ 

దూతలు అయిపోవుదురు. శేకమికు సదా స్వర్షనివాసము లభిం వును. మీరు స్వర్లము 
నుండి బయటికిరారు అని జేవునిచేరువీసికొని ప్రమాణము చేయు చు"నేనుమీ మేలు 

కోరునట్టి సే న్నేహితుండను, కావున నామౌాటవినుండు అని బొంకించివారుతనమాట 
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వినునట్లు వారినిజేసీ వృకఫలము తినునట్లువే 7 సెను, వారిద్దజు “జీవదూతలు లేక 

సదా 'స్వర్లనివాసము లభించును, -డేవుని' చేసుతో (ప్రమాణము చేయు చున్నా (డు 

వీనినాటనిజయు అని తలంచి దేవుండు నివేధించిన దానినిమణచిపోయి వృతుఫల 

మును తినిరి, తినంగా నే స్వర్లవస్ర్రములు వీడిపోయి వారి నుర్గ్మాంగములు కనం 

బడసాగను, వారిన్టలు సిగ్గుపడి తముదేహములను దాంచుట క్షే వానినై స్వర్ణ 

మములోని యయాకులను చెట్టసాగిరి, అవుకు "దేవుండు వారితోనిట్ల ప పలిశెను, మీరి 

నృ తమునకుసమీ వింపకుండు. అట్లుసమావించి దానిఫలములుతిని న వోమీరుపావులగు 

దురు అనిసుచేలుకొజకు చానెని నిచే.ధించి యుంటినిగదా ! ఇష్టీను మీకుస్పష్ట 
మెన విరోధి, వానిమాటలకు మోసపొోకండు అని కీతో పలికియంటినిగదా | 

ఎందులకు మోరట్టుచేసితిరి, కావున మీరందయి స్యర్షమునుండి భూమిలోనికి దిగి 

సౌండు, అచ్చట మీకు నివాసముగలను. అందు మాకు సంతానము వుట్రిగిట్టును, 

(పళయికాలము వచ్చినపుడు తీగ్చునకుంగాను మరలమీరుభూమినుండియే తీయం 

బడుదురు అని "దేవుని "సెలవ యును. ఆడదము హవ్యా ₹ తాముకావించిన వెారపా 

టునరుసి గుపడి త మున్రట్టుక 'లోనున్నమిట్ట స్వభావమునుబట్ట బటి ఆణమవనువినయమును 

వపొంచి "జీవునితో క్షమాపణ చేడిరి, "దేవుండు వారి “పొర పాటును మించి 

కరుణించను. బ్రప్లీను వారిన్ద లీ క్షమాపణను చూచి వీ పొరపాటు చేసిన 

అందు స్థరముగానుండక తిరిగి చేవునితో తమాపణకోరి దానివలన జః ప్రై 

యులగచున్నారు. నాకుట వీదివై సదా సాగదు అని తెలిసికొ నెను, బ్రప్పటికీ 

కూడ గెతానునువాని అన-చరులును రు జీవుని భక్తులనుసన్నావ్రమగు ఇస్తామ్ నుండి 

త్ర్పంచుటకు కుకు ఏలుస సలువునురు, య స్థములుకావింతొరు. ఆంచు స్టరయుగానున్న 

భక్తు లకు దేవుని మైన్వమగు దూతలు (ఫరి వే) తోనుపడుదురు. కావునభక్తు 

లు సెతొనుతోవను థి క్ర ఇస్థామ్ మార్గమందు స్టరముగా నుందురుగాక ! 
టో 

౨6. యాబనీ-ఆదమ-ఖద్" అన్ -జల్నా-లనై ఏసమ్-లిబాసన్-యువారీ- స్రా_ 

ఆరతికుమ్- వరీష క్-వలిబానుత్ -గఖీవా-డాలిక" శో రున్. జాలిక మిన్- అయాతిల్త్లా 
న! 

పా-_ల-తల-ముమ్-యజ్_ఎక్క్_రూన్, 

26. ఓ ఆదము సంతతి వారలార! మూారహాస్య్యాంగములను కప్పుటకుంగా 
అలంకారముగా నుండుటకుంగాను మేముమో కొొలుకు వస్త్రము లు కల్సించితిమి. 

మణి భక్తి వస్త్రము అన్నిటికంయె (శెస్ట్రమెనది. వాస గమనించుటకుంగాను 

కవి దేవుని నూచన లున్నవి. 

వ్యా 26 వస్త) ములకు కావలనీన (ప్తి ని మొదలగు వస్తువులను దేవు 

డు సృష్టించెను, వస్త్రములు చేయ పద్ధతి మానవులు గ్రహించునట్లు వారికీ 

బుద్ధి-నొసంగెను, వస స్తృ్రములు కట్టి మానము కాపాడుకొనవలెను, వస్త్రముల 
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లో మేలి వ _స్తోములు గలవు, వానిని దరించుట వలన మానవులకు అలంకార 

ము కూడ లభించుచున్నరి, ఈవస్త ఏమ్వులకంతు మానవులకు ముఖ్యముగ మ్మేలెన 

వస్త జు భ్్త్న వు స్త్రము, అవగా పాసు పకాగ్యములజోలికివోక పుణ్య ౯+ రక్ట్రిమలు 

చేయుచు 'దేృనియందు భయభక్ష్కులు గలిగి యుండవలెను, దేహమునకు కొట్టిన 

వ_స్త్నములు ఎ .తే ఇాగున్నను భక్తవ స్త్రోమగు సుగుణములు లేనిచో అవిపని 

కిరావు కావున మానవు తనక [జీవుడా సంగిన వానిని (గ్రహించి దేవునికి 

కృతజ్ఞులరె యుండవ లెను, 

07, యాబనీ-ఆదమ' లారో ఫ్-తినన్న కుమ వ్, వెతానూకమా -అఖొరజ- 

అబ-వెకమ్-మినల్ -జన్నతి-యన్ జి అన్ వుమా-లిబాస-హునూ-లి = యురి- 

యవుమా-సౌ-ఆతి హీమా-ఇన్న హూ-వో రాకుమ్ -హువ-వ- ఖబీలువూమిన్ 

-సైసులాతరౌ-వముమ్ ఇన్నా-జ-అల్న్: ప క్ సయాలీన- -జా లియాఆ- లిల్లకీన - లా 
అ ~— 0 

Dn 

యూ-మినూన్.:28 వఇజబా-ఫఅలూ_ ఫాపా షతీన్-ఖాలూ- వజ న్నా -అలైహీ- 
బాల్ 

ఆచాఅనా-వల్లావు- అమరనా" బివో-ఖుల్ -ఇన్ని ల్లానా - లాయామురు = బిల్... 

ఫక్ వాళ్లా అత-ఖాల్లూన -
అలల్లాహి-మా- రా తల్-లమూన్

. 20. ఖుల్-ఆమర 

ఆదీ 

రన్నీ-బిల్ ఇ -ఖిన్తి  వ్రవ్రఅఖై మూ-వుజూ-హకుక్షూ- ఇన్ష-కుల్లిమయస్-జిదిన్-వద్ - ఊ 

వు-ముఖ్ లి-సీ కిన లహుద్ దీన" కమా-ఒజదఅకుద్- తఊొదూన్.. శీ0. ఫర్ఖన్-వా 

జ్ లీ . ॥ అనాటి రీ 

* దాావఫ సరీఖన్-పా ఖ్ ఖ- ఆలె పామ జ్ జలాలతు. -ఇ్రన్న-హు ముత్ తబ్రుజుమ్-షయా 

శ్రీన-కా లియా ౪-మిన్"దూ' లాహి-వ ఎ.వా-నబూన'అన్న హుమ్- ముహొత - 

దూన్, - 

27. ఓ ఆదము సంతతివారలార ! ఎట్లు సైతాను మోతలి దండలను 

న్వగ్థమునుండి దీ సీవారిద్దలి రహాసన్టి ఆ. నములు వ క్రి కనబడునట్లు చేయుటకు 

వాది (స్వర్గ) ) వ స్త్రోములను పిప్పి “వీయించెనో అభా వాన మిమ్ము దుర్శార్ల 

ములో పడవేను కండుగాక. వాడును వాని జా తివారును మోరు వారిని చూడ 

ని చోటును:డిమిమ్ము చూచుదురు. మేము సెతానులను అవిశ్వానులకు స్నే 

హాతులు గం జేసీ లిమి. 98. మజీయు వారు ఏచైన దుష్ట్ర కారకము చేయునప్పుడు 

మాతాత ముత్తాతలు, తండులుం ఇటులే చేయుచు వచ్చుటను -గాంచితిమి, మ 

తీ చేవ్టండు కూడ ఇటులే మాకు ఆజ్ఞావించినాండు అని సలుకుదురు, దేవుడు, 

దుష్ట కార్యములకు: గాను ఆజ్ఞా వీంపండు. ఏమి? మాకుంచెిలియని దానినిదేవునివై 

మిరు సలుకుచున్నారా అని ఓ(సవక్షా! పలుకుము, 29, నా ప్రభువున్యాయము 



శాండము 6] సూర యేఅర ఫ్. 471 
విధించి యున్నాడు, మజియు ప్రతి నమాజు వేలకు ముఖములు చక్కగా 
నుంచవలెననియు అతనికి విధేయ్ములై భయభక్తులతో ఆతనిని ప్రారింప వలెను 
అనియు సెలవిచ్చి యున్నాండు. మొట్టమొదట ఎ దేవుండు మిమ్ము సృష్టిం 
చెనో అట్టుమరల మూరు వత్తురు, శ0,జేవుయ కొంది! సన్నార్షము చూపెను, 
నుజికొందలికి దురాార్షము విధింపంబడెను, వీరు కజేన్ఫని వదలి నె తానులనున్నే 
హీతులుగం జేసీకొనిరి. మఆశీయు వారు తాను సనాసర్దమందున్నారని అనకొను 
చున్నారు, 1 

వ్యా॥ 27. ఆదము సంతతి వా రలగు మానవులకు ఫూర్వము వారి తల్గీదం 
(డులగు ఆదము వహావాషలలో ఒసితౌను విరోధించి వారిద్దబున్న స్వర్షమునుండి 

వారిని తొలగించుటకు వొండు పన్నిన కుట్రలు దెలుప్రుచు మానవులు అటి. 
విరోధిని ననుసరింప కూడదు అని పాచ్చరింపం బడుచున్నది. సెతానులు త 
ఆఅచుగు మానవుల కంటికి -కానరారు. _సెతానులు మానవులను చూచెదరు, 
కంటికి కాన రాక మానవుల వై (బడు శ్మత్రువునుండి వాల, జూగత్తగ నుండవన 

లెను, అట్టి విరోధి విరోధము చాల హోనికరము, అట్టివాని నెదుర్కూనుట చా 
ల కష్టము, కావున మానవులు సర్వళ క్కుండును అతినూయ్లు డును సర్వమును 

చూచుచుతాను కాన రానట్టి చేవునిశరణు చొచ్చవలెను, అవిశ్వాసులు వైతాను 
లనాటవిని వారినితమకు న్నే హితులుంగం జేసికొన్నప్పుడు బేవుయకూడవారియిష్టా 
నుసారముగవారు పోవునట్లు వారిని వదలి పెట్టును, 25. పూర్వము అరబ్బులలో 

(స్ర్రేలు పురువులు దిగంబరుతై కాబా మసీదును పప్రదశ్నీణించుచుండిరి. ఆది 
దుష్ట కార్యమునుఅన హాష్ట్రమునుగ దా. అమొునవానమ ఇట్లుమా 'పెద్దలగుతం[డులుచేయు 

చు వచ్చినారు, చెవుండకూడ ఇటులే ఆజ్ఞా పించియున్నాండు అని తెలివిలేని 
మాటలు పలుక సాగిరి, డానికి నిందు రద్దుచేయయుడినది. "దేవ్రండు ఎన్నటికిని 

మానవులు దుష్ట్ర-కార్యయలు చేయవలెను అని ఆజ్ఞా వింప(డు అవిశ్వాసుల తా 

త ముతాతలు చెతాను మాటలు విని మోసపోయిన వారు, దేవుండు న్యాయ 

మెన ధర్మమార్లము బోధించును. కాని అధర్మమును ఎన్నటికిని బోధి పండు. 

మూ డుం. ఆదముపాన్వా మిోతల్లిదం[డులు సెతాను మాటలకు మోసపోయి 

దిగంబరుై సిగ్గుతో ఆకులను కప్పుకొనసాగిరి. కావునదిగంబరులగుట సైతా 
నుపని. వస్త్రములు కటి మానము దాంచుట మాతల్లి దం్యడులగు ఆదముహవ్వా 

- పని, కావున దిగంబరులై కాబా మసీదును ప్రదక్తి ణించుట సరికాదు. 29, న 
మాజు చేయు వేళలలో ముఖములు చక్కగా కాబా మసీదు _వెళ్టనకు చేయవ 

లెను, నమాజు మనఃప్తూర్వకముగ స్థీరబుద్ధిలోను భక్షి తోనుసలుపవలెను, (పార్థ 
నలు నలుపునపుడు భయభక్తులతో సలుసవలెను, అందును వలాటి లోపముండ 
"రాదు. (పార్థన పద్ధతి హజల్ _వెగంబరవారు బోధించిన రీతి గానుండన లెను, 
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సన్నార్షమందు మానవులు స్టరయుగా నద్దువవ లెను. ఎందుకన మానవులు ఎట్లు 

సజీవులుగా వుట్టిరో అటులే వారుచచ్చిన పిదప కర్మల తీర్పునకు గానుతిరిగి 

సజీవులగుదురు, వాదు దేవుని సన్ని ధానమున నిలిచి కర్మల లెక్క- నియ్యవలసి 

యున్నది, 80, మానవులు కొందు తమ బుద్ధిని (పయోగించి ధర్మమార్ద 

ములనుసరించి "దేవుని పితికి పాతు లెరి, మజీకొందలు తమ బుద్ధిని చెలుచి స 

న్మార్లము అనుసరింపక దుష్టులగు నైతొనులను తమ స్వే హితులు చేసికొని 

దుర్మార్గులె నరకమునకు పా౭రి, ఎట్లు విషము తెలిసి తిన్నను 'తెలియకతిన్న 

ను దానీ వలన తినువాడు చచ్చునో అటులే అవి శ్వాసము వహించిన వారు 

నరకములో పడి బాధలకు పాలగుదురు. అవిశాప్రాసులు తాము పోవు మార్గము 

సన్మార్లమని తలంచుదురు, దుష్టులు తౌముచేయు దుష్టకార్యములు వారికీ మంచి 

విగా తోంచునుగదా! అద్ది తేలంశ్రల వలన దుర్మార్గము సన్మార్గము కానేరదు, 

శ్రీ. యాబసీ- ఆదమ-ఖు జూ? బీనతకమ్_ ల్ కుల్లి-మస్ -బిదిన్ - వకులూ- 

వష్రబూ-వలా-తుస్ రి ఫూ-ఇన్నహూ-లా యు-హిబ్బుల్ -ముస్-రి బీన్, 

81. ఓఆదముబిడ్లలార! మారు (పతి నమాజు వేళలో మిావ,న్రములను 

ఆలంకొరమును ధరింపుడు. వుజీయు తినుండు. (తాగుండు, మణి మిలిమీలి 

కుడు. మితిమాటువారిని "దేవుండు (నేమింపండు, 

వొ! 81. కాబా మసీదును (పదక్నీణించునవుడు వస్త్రములు ధరింప 

వలెను, వానివలన మానవృలకు అలంకారము గలుగును, అటులే (గతి నవమూహి 

చేయునపుడుకాడ వస్త్రములు ధరించి పార్థన చేయనవ అను. ఇస్తామ్నకు 

ఫూర్వము కొందబు దిగంబర్నుల్తె కాబాొమసీదును (పద తుణించుటభ కార్య 

మని తలంచుచు అట్లు చేయు చుండిరి, అట్టు చేయంగూడదు, వస్త్రములు ధరింప 

వలెనని "దేవుని సెలవయ్యను, కొందు కాచాయా।[తే (హాజ్ )లో కొంతఅన్న 

ము తినుచు, నెయ్యి లినక వదలి పెట్టుచుండరి. కొందు మేశపాలు, దాని 

మాంసము మానుకొను చుండిరి. ఇవి అన్నియు భ కీకి చేరిన పనులుగావు, 
దేవం డెసంగిన ఆహోరములను మితేముగ తినవచ్చును, (తాగవచ్చును, అందు 

వలాటి కొలత చేయరాదు. కాని “దేవుడు నియమించిన నియమములు మోల్ 

పోయగూడ దు. అజీర్భమగునట్టు తినుట అధర్శమ్ములైన మద్యపానములు చ్చి 

చుట ఆథలికేనపుడు కావలెనని తిని ఆరోగ్యము చెజచుకొనుటు వృ థాఖర్చు 

చేయుట మొదెన పనులు వేయరాదు, మితిమాజిపోవువారిని దేవుండు (వే 
మింపండు. కావున భక్తులు (ముసల్మానులు) తవు (పతి కార్యములోను మితము 

గా ఖర్చుచేసి “దేవుని ప్ఫియమునికు పాములు ఆగుదురుగాక ! 

82. ఖుల్ -మన్-హ గ్రమ-జీన-తల్లా-హిల్లతీ అఖ్ రజలి-ఇచాదిహీ -వత్ - 
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రయ్యి-బాతి-మినర్- రిజ్ ఖాఖుల్ “పాాయ- లిల్లజన- ఆమనూ- -ఫ్టీల్ “పాయా తిద్- 

దున్యా- ఖాలి-సతన్ -ఊళూమకఠ్ “భయా-మతి కవాలిక-ను-ఫన్సి, -లుల్ - షష 

లి-ఖామిన్-యః లమూాన్. రే సల్. -ఇన్నమం- హర్రను-రబ్చియల్-ఫవా. పాష 

సాం. జహార మిన్ సో-వ మా-బతన-వల్_ఇన్ల కమ-వల్-బగొయా-బి వైరిక్-హఖ్ఫ- 

న-ఆన్-తంద్-రకా-బిల్లాపి మా లమ్-యునజ్ _బీ బల్ _విషా-సుల్-శౌనన్.వలన్ - 

శఖూలూ-అలల్లాహీ-మాలా-తలీలమూన్, 

82, "చేవ్రుండు తన సేవకులకొలుకు తాను సుట్టింబిన అలంకారమును, 
నుంచి యాహోరవ స్తువులను ఎవంయ నివేధించను అని కీ ప్రవక్తా ! పలుకుము. 
ఈమంచి పదార్థములు ఇహలోక జీవనమునందు విశౌ(నులకు నున్నవి, ఇవి 
తీర్పు దినమునందు వి పస్యాసులకు మాత )'మే గలవ్ర అని ఓ (ప్రవకా ! పలుకుము, 

ఇటు అెలిసికొసువారికింగాను సూచనలు వివరించి తెలుపుచున్నారము, కికి నా 
ప్రభువు బహిరంగము లై ననియును, రపహాస్యముైై నవియునగు అస్యా కార్య 
ములను, పాపములను, అనాస్ట్రయముగ అక్రమము చేయుటను, "బేవ్రండు పంపి 

న సన్నదు (ప్రమాణము) లేనిది దేవునికి సాటికల్సించుటను మికుతెలియని 
విషయములను బేవుని సె వెకల్పిం పాటనునిషేధిం చెను ఆని ఫీ (పవకా |, పలుకుము, 

వ్యా॥ 82. కొందటుతేమ యిష్టానుసారము'గా తీనునట్లియు తాగు నట్లియు 
ధరించునట్టియు వస్తువులను ని-ేధంచుకొని యుండిరి. దొనికి నిందు రద్దుగల 
దుః దేవుడు మానవుల కొఆుకు అలంకారముగా నుండు నట్టు వస సృగిములను 

సృష్టించెను, వస్తయులు ధరింపక వైరాగ్యము వూనుట “సరికాదు. అటులే 
మంచి పదార్థములు మానన్రుల కొకు "దేవుండు సృష్టించెను, భక్తులు వాని నను 

గావించి జీవునికి కృతజ్ఞుల్నరె యుండవలెను. కావున ఇపాలోకములో వస్తువు 
లన్నియు విశ్వాసులకే యున్నవి, అయినను అందు అవిశ్వానులు కూడ భాగ 
స్థులుగ నున్నారు. వారు ఇహలోక సౌఖ్యములుఅనుభవించుచున్నారు. కొన్ని 
సమయములలో భక్తుల విశ్వాసము మందగిల్లినపుడు అవిశ్వానులకు వారికృవి. 
వలన వారికీ విశ్వాసులకం కె ఎక్కువ ఇపహాలో క సౌఖ్యములు లఖించుచున్న వి. 

ఆందు వి శ్వానులకు మందలింపును వాచ్చరికయు గలదు, అవిళ్ళొసుల కర్మల 

ఫలితము ఇవామునం బే లభించినట్టగును. కాని పరలోకమునందు (తీర్పు దినము 
నందు) అవిశ "నుల రుద్ర స్వర్ష సౌఖ్యములు లభింపవు. ఆ సౌఖ్యములు వి? స్వొను రు 

మాత్రమే లభించును. కక్ష ఈవాక్యములో, దెవుడు నిశ్వధించన వి తెలుప బడి 
60 
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నవి, అసహ్యూములలో ఆన్ని విధములైన సిగ్గులేని పనులు చేరు చున్నవి. ఆవి మ 
యింగు గాంగాని "వెల్లడి గాంగాని చేయరాదు. తమయాత్మలకు నిశకలుగం జేయు 

నట్టి పొపములు చేయరాదు, అ్రతరులవై అక్రమము గా ఆనౌక్టియమయు వేయరాదు, 

ఏలాటి శా స్ర్రీయ [ప్రమాణము లేనట్టి విగహారాధన చేయరాదు, ేవుని! 
సాటి కల్పింపరాదు, దేవుండు విధింపని యా'చారములను దేవుడు విధించినా 

జు ఆని అబద్ధములు కల్పింప రాదు, 

84. వలికు ల్లా-ఉమ్ముతిన్ -అజలున్ -ఫఖ జా -జాఅ-అజలువుమ్ -లా-యస్తా- 

ఖరూన-సాఆతన్-వలా-యయస్ర ఖ్ -దిమూన్ . 

84, మలీ యు (పతి సంఘము (జాతి) వారికి ఒకకాలము నియమింప 

బడియున్న ది. కావున వారి కాలము వచ్చునవుడు ఒక గడియ "వనుకగాని ముం 
దుగాని వారు కానేరరు. 

వ్యా! లీక, (పతి డా లివారికిని ఒక కాలము నియమింపండి యున్న ది, 

ఆఅంతవఆకు వారీ లోకములో నుండవలసీ యున్నది, పాపములు చేయువారును బే 

వుని వెన సత్యములు కల్పించువారు నుచేవునినుండి తమకు శిత లభించ లేచే 

ఆని మో సపోకళూడదు. శిక్ష వచ్చి వినాశ కాలము వచ్చినవుడు ఒక్కా నిమిష మై 

నను "వనుకముందు కానేరదు, = 
లర్ యాబనీ.ఆదమ-ఇమ్మా-యా తింయన్న కుమ్-రునులుమ్-- మిన్ కల్ 

యఖు స్ఫూన-ఆ ఎైకుమ్ "ఆయాతీ-ఫనని త -తఖా-వఆస్ -లహా-ఫలా- ఖౌఫ్టున్-ఆ 

ఆహామ్-వలావుమ్-యవ్ా-జనూన్ , 86. వల్లజీన-కబ్ -జబూ-బి ఆ యాఫినా- 
ఆల లీ 

వస్తక్-బరూ-ఆన్ హో-ఉలా ఇక-అస్-హాబున్ -నారి-హుమ్-ధీపశ-ఖాలిదూన్. 
85. ఓ ఆదము నంతతి వారలార! మానుండి యే మీ యొద్దకు (ప్రవక్తలు 

వచ్చి నా నూచనలను మోకు 'దెలివినపుడు ఎవరు భయభో కులు వహించి న 

త్కార్యములు చేయుదురో వారికి భయముగాని దుఃఖము గాని యుండ నేరదు, 

86. మొజువరు మా సూచనలను తిరసు-రుచి వాని గూర్చి గర్వము వహింతు 

రో వారు నరక నివానులగుదురు. అందు సదా యుందును. 
వ్యా! 85. మానన్ఫలందఆికి నిందు "పాచ్చరిక గలదు. తల్లి దండులగు 

ఆదము పావ్వావారు ఫపూర్వముండిన ని వాసమగు సరము మరల లభింప వలె 

నన్న దేవు పంపు ప్రవక్తలను విశ్వసించి చేవ్రుని సూచనలను ధర్ణములను 
నమ్మి భయభ క్షులువహించి పాపశులువదలి సత్కార్యయులు చేయవలెను. భ 

యముగాని దుక్రిఖచు గాని లేనట్టి స్వర్షనివాసములభించును. అట్లు గాక్మప్రవక్ష్హలను 
ఆరస్క-రించి చేవునిసూచనలు నిజము గావు అనిపలికి వానివిషయము గర్వము 
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వహించి వాని ననుసరింపక దుర్మార్లులెనచో నరకబాధలకు పాత అందు నదాొ 

వసింతురు, కావున మానవులు తేమ వినాళశకాలము రాకముం బే పాచ్చరికపడి 

భక్రిమార్షమునందు స్థిరముగా నడువవలెను, 
అలాల. వాట 

37. ఫమన్-అజీ లము-మిళ్నునిఫ్ -త రా-అలల్లాహి-కజిబన్-క-క జ్ జబి-బి 
అజాత 

ఆయాతకిహీ-ఉలా ఇక-యసాలు-ముమ్ - ననీబుహుమ్-నినల్ -కితాబి-వా త్రా9 జా 

జొఆళల్ 'వుమ్ా-రుసులునా-యత-వఫ్-ఫానహుమ్-ఖాలూ-ఐన " మూకున్తుమ్ - 
ల ల pore - | 

తద్ ఊన-మిన్- దూనిల్లాహి-ఖా లూ-జల్గూ-అన్నా-వ-పహి దూూ.-అలా-అన్ ఫుసి- 

పామ్ -అన్న ముమ్-కానూ శాఫిరీన్. 

87, మరల దేవుని మైననత్యములు కల్పించిన వానికంబును లేక "దేవుని 
సూచనలను తిరస్కరించిన వానికంయెను ఎక్కు-(డు దుర్మార్ధం జెవండొన్నా ( 

డు, ఇట్టి వారికి అదృస్ట వాతలో నున్నట్టి భాగము వారికీ లభించును. 

తుదకు మాదూతలు వార్మిపాణను తీయుటకు వారియొద్దకు వచ్చునపుడు దేవుని 

వడలి మీరు ఎవరిని (ప్రార్థించు చుంటిరో వారెక్కడ అని పలువదురు, వారు 

మమ్ము వదలిపోయిరి. మణీవారు తొము అవిశ్వాసులరుగ నుండిరి యని తామే 

యొప్పుకొనుదురు. 

వ్యా! 87, దేవుని యొక్క- నిజమైన [ప్రవక్తలను విశ్వసింపవ లేను. "దేవుని 

(వపక్షకానివాణడు నేను చేవుని ప్రవక్షను అలి పలికినచో వాగు డేనునివై న 

సత్యము కల్పించిన వాండగును. వానికి మించిన దుర్మార్డుంజెవండును లేండు. 

ఆటులే జేవుండు సెలవియ్యని ధర్శములను దేవుండు విధించినాండు అనికల్పించు. 

.టకూడ దుర్మార్గము, జీన్చని సూచనలను వాక్యములను రిరస్కరించుట కూడ 

నాల దుర్మార్షము. ఐటి దు రాలకు బఇహాలోకములో నెంత గతి పట్టవ లెనని 

వారి వ్రాతలో నున్నదో అంత తప్పక వారికి లభించును. అందు వారి యాహోర 

ము దుఃఖములు వయస్సు అవమానము చేరును, తుదకు వారి కాలము తీరి దేవ 

దూతలు వచ్చి (వొణము క్రీయు నపుడు ఏమయ్యా మోన చేవునికిసాటిక ల్పిం 

చుచున్న మిేవతలు ఎక్కడ. మారు దేవుని ప్రార్థన వదలి యితరులను (పొ 

_ శ్రీందు చుంటిరే వా రెక్కడ ఇపుడు మిమ్ము రశ్షింసకుండ ఎక్క-డికిపాణీపోయి 

నారు అని మందలింగోరు. అపుడు అవిశసులు వమి చేయుదుము. వారుమమ్ము 

ఏడి ఎక్కడికి పాటీపోయినారో మాకు తెలియదు అని పలుకుచు పూజకు 

అర్హులు శాని వారిని మేము పూజించితిమి. భక్తి హీనులనుప్రాస్థించిలెమి.. ఇపు 

డు వారు మాకు తోడుపడం జాలరు. మేము అవి శ్వాసులము అని వార ఒప్పు 

కొనుదురు, అపుడు సిగ్గుపడి యొప్పుకొనుట వలన వారికి లాభము లేదు. అపుడు 
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వారికి 'రాంటోవు వాక్యములో నున్న యజ్ఞ కలుగును. 

తిరి. ఖాలద్ -ులూ"ఫీడిమ-మిన్ -ఖద్ ఖలల్-మిన్-ఖచ్లీ-కుమ్ - మినల్ -జి 

. న్ని-వల్ -ల్రిన్ సీ-ఫన్, -నారి-కు ల్లనమా-దఖ లత్ -ఉమ్మకున్ _లఅ-నత్ -ఉఖ్ లతహో-హా 

త్రా-ఇజద్ -దారహ-ఫీపో-జరూ-అన్-ఖాలత్ -డఖ్లా9-హుమ్-లి-ఊలావమ్-ర 

బ్బ నా-వోఉలాఇ-అజల్టూనా-ఫ-ఆ తిపామ్*అజూ-బన్-బి అ-ఫమ్ -మినన్ -నారి-ఖు* 
ఇ ఆల్టో ఆచీడా ఆని ల-లికులిన్ -జి ఆఫ్రన్ వలా కిల్ -లాతఅ-లమూన్, 89, వ-ఖాలత్ -ఊలా-వహు 

మ్" లిఉఖొరావహుమ్-ఫమా-కాన-లకుమ్-అర్రనా-మిన్_ భజ లిన్-ఫజా- ల్_ం 
బాబ-గిమాకు న్తుమ్-తక్-సిబూన్, 

తీరి మీకు ఫూర్వము గడచిన జిన్నా తుల యొక్కయు నూనవ్రల యొ 
క్క_యు జాతులత్రోపొటు మారును నరశాగ్నిలో (పవేశింపుండు అని "దేవుడు 
సెలవిచ్చును ఒక జాతి ఆందు (ప వేళింపునపుడొల్ల అది తనవంటి యితర జా 
తిని శ్రవించును, తుదకు అందజును ఆందు పడిపోయినవుడు "వెనుక వచ్చిన 
వారు తమకు పూర్వము వచ్చినవారిని గూర్చి ఓవూ(పభువా! వీళేను మమ్ము 
సన్మార్లయు నుండి తప్పించిన వారు. "కావున వీరికి చెండింతేలు౫గ అగ్ని బాధ సో 
సంగుము అని పలుకుదురు. అండలుిరును రెండింతలు (బాధ్య) గలదు, కాని మి 
కది తెలియదు అని జీవ్రండు పలుకును, 89. మజియ పూర్వికులు తమకు వెను 
కవచ్చిన వారితో మోకు సూప నెట్టి భునతలేదు, కావున మోరిపుడు మిర్తున్లే 
యుచున్న కర్మలకుంగాను నరక్వాధరుచి చూఢు-డు అని పలుకుదురు. 

వ్యా! 88. ఆవిశాషనులకు నరకములో తమవం!) యవిళ్వాను లైనట్టి జీ 
న్నాశులతోను మనువు ౧తో ను ప్రవేశింపవలసీనది యని "జీవని యా శ్రయగు 
ను, అవిశ్వాసులు ఒకరికొకరు తోడు పడంజాలకు, కాని ఒకొరినాకను శకిం 
చుకొందురు. అందును నరకములో చేరినపుడు దుష్ట నాయకుం విషయము వా 
రి యను-చరులు వీరి వబన మేము చెడిపోయితిమి. సన్మార్లయవడలి దుర్మార్గము 
సీ(కరిం-చితిమి, కావున వీరికి రెండింతలు నరకాగ్నిబాధ లభింపవలెను, ఒకటి 
దారి తేవ్పీనందులకును శెండవది బతరులను దారితస్పించి నందు లకనుమీరం దజికిని 
రెండింతలు వాధలభించును. మోరుమో వూర్వివలవ లభించిన శిక్షలువిని బు 
ద్ధీ తెచ్చుకొనక దుర్మార్గము స్వీకరించితిరి. కావున మీరును అట్టి బాధలవ 
అమ్మలు. అపుడు ఫూర్వికులు తమ వెనుకవచ్చిన వారితో అయ్యా! మాకు "రెండిం 
తేలు బాధ కలుగవలెనని కోరినందులకు. మాకేమి? మేలు లభించినది. మాళభాఢ 
తానా, లేదుకదా, మారు వేసిన కర్ణుల ఫలితము మారు అనుభవింపుంయ లగి 
'పలుకుదురు, 



40. ఇన్నల్ల-జీన-కజ్ -జబూ బి-ఆయాతినా-వ స్తక్- బరూఆన్పో-లా-తు 

ఫతృవఇ-లవ్యమ్- -ఆ బ్యా-బుస్ -"సమాఖ-వలా-య వ్ -ఖులూ నల్-జన్నత పార్తా- 
ల అనాటి 

యలిజల్-జములు-ఫీ ఫ-సమ్మిల్- ఖుయాతి.వ-కజాలిక- నజ్ _ కల్ ము ్రిమోన్, 41. © 

హుమ్ -మిన్ _జవహాన్న మ-మిహో దున్ -వమిన్ " ఫాఖభ-హిమ్- గవాపి.న్-వ- కా - లిక 

నజ్ -జి బజ్ _జూలి-మీన్, 

40. మవూసూచనలను లిరన్కరించి వాని విషయము ఆవహాంశారము 

వూనిన వారి కొలుకు అకాశముయొక్క- ద్వారములు తెఅవంబడవు, ఒం 

సూది బెజ్జమునుండి దూరిపోవునంత వలుకు వారు స్వర్లమువో పివేశింపంా 

లరు, నుఆీయు నిటులే మేము పాపులకు ఫలిత మొనంగంచున్నాము, 41, వారి 

కొఆఅుకు నరకము యొక్క_ సజుపును వారికీవెన దాని దుప్పటులు నున్నవి. మళీ 

యు నిటులే మెము దుర్మార్గులకు ఫలిత మొసంగుచున్నాను. 

_ వ్యా! 40. ఇందు అవిశ్వానులకు లభించు ఫలితము చెప్పుంబడినది, వారి 

కొకు ఆకాశము యొక్క_ ద్వారములు లెజివ.బడవు, అనంగా అవిశ్వానులు 

తమ బీవితకశాలములో వేసిన కర్ణులు ఆకాశము ెకి నెక్కవు, అని యం 

గీకరింపంబడవు. మణీ యు వారు చచ్చిన నిదప వారి యాత్మలు అశాశమునకు 
పోంజాలవు, అవి నీజ్ఞను అను స్థానమునకు య బోవును, విశ్వాసులకర్మలు, ఆకా 
నమువై నెక్కి అంగీకరింపయిడును. వారు చచ్చిన పిదప వారి యాళ్శ్మలు ఏడు 

ఆకాశముల చెకిం బోయి ఇల్లియీన్సు అను ఉన్నతస్థానమునకు చేరును, పలువిధ 
ములుగ అవిశ్వానులకు అగౌరవమును బాధలున గలుగును, విశ్వ్వనులకు 

గౌరవమును, స్వర్ష సౌఖ్యములునులభించును. అవిశ్వానులు నదా నరకములో నుం 

దురు, వారికి సరకమునుండి మోతక్షయుగలిగి వారు స్వర్షములో (ప్రవేశించుట 

ఆసంభ వము, ఎట్లు ఒక సూది చిన్న బెజ్జ్టమునుండి ఒక్ “వద్ద యుంప దూరి 

పోవుట అసాధ్య మో అటులే అవిశ్వాసులు స్వర్షములో (ప్రశేశించుట అసా 
థన్టిము. 41, అవి శ్వాసులకు నరకములో అగ్నిప పటుపులు అగ్ని దుప్పట్టుం డును, 

అనంగా వారికి నరకాగ్ని చుట్టుకొనియుండు వ్ (పక్కకు దిరింగినను వారికి 

సౌఖ్యముండక అగ్ని చాధయే “గలుగు చుండును, దు రాార్టులకు ఇది. సరిహైన 

శిక్ష, కావున మానవులు నరకమునుండి తప్పించుకొను లోవ బ్రవామునంచే 

చూచుకొనవశెను, ఆది "దేవుని విశ్వసించి సతాం ర్చమలూ యటం 

42, - వల్లజీన-ఆమనూ-వ-అమిలున్-సాలిహాతి-లా నుకల్రిఫు - నఫ్ సన్ - 
జాలీ వాట్లో 

ఇల్లా-వున్- అహో-ఉలాఇక-అస్ -పోబుల్ -జన్న తి-వుము-ఫీపో-ఖాలిదూన్. 4, 
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ఆనిడ్టాా 

వ-నజ-అ-నా-మా ఫీనుదూరి -హొమ్ మిన్ "గి “గిల్లిన్ తజ్రీ)" మిన్ _తకొతి- పీాముల్ - 

అన్హారూవ-ఖాలుల్ _వామ్డు' లిల్లా-హిల్లజీ వా దానా-లిపోజా-వ-మా- కున్నా” 
ne.) 

లినహొ-కదీ- లె'లా-అన్-వా చా-నల్లాహు-లఖద్ "జాలత్ -రుసులు-రబ్బినా-బిల్ 

హఖ్ఞ్భివనూదూ-జన్తిల్ -కముల్ -జన్న తుడూరిస్-తుమూప+-బిమా-కున్తు 

మ్ తల్ "వులూన్. - 

శల. మఆశియు విశ్వసించి సతా్కర్యములు చేసినవారు స్వర్షనివాసులు, 

వారందు నడా యుందును, మేము ఎవ్వనివైనను వాని శ డికి మించీన భారము 

చేయము. 418. మల యు వారి హృదయములలోనున్న కపటమును దీసి వేయు 

దుము, వారి (నివాసముల) క్రిందుగ కాలువల్ముపనహాం చును, మణీ యుమమ్ము 

ఇచ్చటికిదెచ్చినట్లి "దేవుని కికృత్య్మతస్తోత్రములున్న వి, బేవుంయమాకు మార్గము 
చూకీయుండనిచో మేము న నన్న్షీముపొందియుండము. మా (పభువుపవ క్ర కలు 

చెచ్చియుండిన విషయము సత్య మెనడి అని విళ స్వెసులుపలుకుదురు. ముల్ యు 

నిది స్వర్షమున్నది. మీరు చేయుచున్న కర్మలకుంగాను మోర దీనికి వారసు 

లై తిరి అని వారితో చెప్పంబడును, 

వ్యా 42, విశ్వాసులకు లభించు ఫలితముచెప్పంబడుచున్నది. విశ్వసించి 

సత్కాార్యములు చేసినవారికి స్వరము లభించును. విశ్వసించి సత్కా-రస్య్యములు 

చేయుట మానవుని శ_క్తీకీ మించినదికాదు, "దేవుండు మానవుల శ కీ కొలంది 

ధర్మములు విధించు చుస్నాయు. కావున స్వర్గ్లమునకుల్గాను విశ్వసించి సత్కౌర్య 

ములు చేయుట శక్తికి మించినదికాదు. కొవున అఆ. దజును పాటుపడుదునుగాక | 

శకి స స్యర్ణనివానులభో పరస్పరము కపఏుము అనూయలుండవు. ఒకరినొకరుచూచి 

సంతసింతురు. లేక ఇపాలోకమందు ఏిశా(సులకు ఏదైన విషయమందు పర 

స్పరము కపటమును ద్యుషనునున్న వో వారు స్వర్షములో (ప్ర వేశింపక ముందె 

అవి ేవుని దయవలన దూవనై వారి హృదయములు నిష్క-పటములుగా నుం 

డును, వారందణు పరస్పరము సంతోషముతో నుందురు. స్వర్షనివాసులు తమకు 

లభించిన ఫలితమునకు౧గ౫ాను "దేబ్రనిని స్తుతించి ఆతనికి కృతజ్ఞత సలుపుదురు, 

“దేవుండు (ప్రవక్త కల నంపి వారి మూలమున సత్యమైన మార్గమే చూవించినం 

దున మేముపివ _క్షలనునమి వారి బోధనలను అనుసరించినందున "దేవుని యను 
(గహమువలన మాకు స్వర్ణములఖిం చెను అని చేవునిని స్తుతింతురు, అపుడు "దేవుని 
దూత ఓ విశ్వానులార, 'స్యక్షనివాసులార ! మొట్టమొదట మిోతం[డి ఆద 
ముండిన స్వర్షమునకు మూ సత్కా_రష్ట్రమలవ లన మీరు దానికి వారనుల్రై తీరి, 

ఇంక మారిచ్చటననే సదా యుండురు అని పలుకును, 
గా ఉం ల టాం 
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44. వనాదా-అస్-వోబుభ్ "జన్న తీఅస్ -హోబిన్నారి.అన్-ఖ ద్ "వజద్నా 
టీ Mey Wer Sr 

మావల-దనా.రబ్బునా-వాఖ్-ఖన్ న్-ఫహాల్- వజత్తుమ్-మా-వఅద - రబ్బుష్మ్ - 
జాలీ టీ బాలి బయ 

పాఖ్ాల్సన్" ఖాలూం- నఅమా- సఅజ్. జనా -ముఅబే... -బనమ్- "బె నహుమ్ "అల్. లత 
నతుల్లాహీ- "అలజ్-పాలిమాన్. శీర్, అల్ల జేన-యనుద్ధూన-అన్-సమలిల్లాపి- - వ- 

యయబ్ - గూూనప+ -ల్తనజన్-వస్కుమ-బిల్_ -ఆఖిరతి-కాఫిరూన్.. 46 వ బైనవుమా 
న! టె ట్ట 

సాబా-బున్ -వఆలల్- అఆ రాఫి-రికాలున్-యల రి ఫ్లూన-కల్లమ్ - వీ - సీమా; 
వుమ్-వ-నాగా-లన్ స్ -హోబిల్ -జన్న తి- అస్-సలాము న్-అలైవమ్- లమ్- యద్ - 

అవా. ఆయిలీ 

ఖులూపోే-వహృుమ్-యత్ -మషోన్. 4ఉ7వ"ఇజా-నసురిఫత్ - అబాసారువుమ్తిల్ 

ఖాఅ-అనోపావిన్ -నారి-ఫాలూ-రబ్బనా-లా-తజ్ “అల్నా-మలల్ - ఫామిజ్ - 

జాలిమోన్. 

44. స్వర్ల నివానులు, నరకనివానులను విలిచి మాప్పభున్ర మాతో చే 
వాగ్దానము సత్యముగాం గంటీమి. కావున మాతోమాప “భువుచేసిన హాగ్దానము 
మారుకూడ సత్యముగా పొందితిరా అని పలుకంగా వారు అవును పొందితిమి 
అని పలుకుదువు. 45. ఆ విదప, "దేవుని ళార్షమునుండి (ప్రజలను ఆటంకపణచుచు 

అందు వంకలిను కోరుచు పరలగేకమును త్రీకస్క-రిం చు డుండినట్రివారిక “దేవుని 
శాపమున్నది ఆని వారి మధ్య నొక పలుకు వాండు పలుకును, 46, స్వక్షనరక 
ముల మధ్య నొకగోడ యుండును, “ఆరాఫ్” వెన మనుష్టలుండుదురు. "వారు 
(పతి యొక్క-రికిని వారి గుర్తులనుబటి తెలిసికొందురు. మలీయు వారు స్వర్త 
నివానులతో మోకు సలామ్ అని పలుకుదురు, వారు ఇంకను స్వర్ణయమలో వో 
శింపలేదు, అయిన వారు (పవేశింతురని యాశగలిగియన్నారు. మజి యు 
వారి కన్నులు నరకనివాసుల్నవెవు తిరుగునపుడు ఓ మాపభువా ! మమ్ముపాపు 
లతోంబాటు చేర్పకుము అని పలుకుదురు, 

వ్యా॥ 44. విశ్వానులు స్వర్హయులోను ఆవి శ్వాసులు నరకము లోనుడేరి న 

వీద్రప వారి మధ్య సంభావణలు జరుగును, "దేవుండు తన పవ కృల మూలమున, 

విశ్వసించి సత్క్క_ర్యములు చేసినవారికి స్వర్ణమున్నది అని వాగ్దానము వేసెను 
అది నత్వ మైనది, మేము స్వర్తములో (పవేశించినాము, విశ్వసీంపక తిరస్క_రిం 

చినవారికి నరక మున్నది అని దేవుండు పలికినమాట నిజమని మారుగాంచితిరా 

ఆని స్వర్షనివాన్నులైన విశానులు, నరకనివాసులైన  అవిశ్వాసులతో నడుగు 
దురు. ఆపుడు నరకనివానులు, దేవుని వాగ్దానము సత్యమాయెను, మజియు 
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మేయ నరకము ఆనుభావించుచున్నారము ఆని పలుకుదురు. ఆవుడు "దేవుని తర 
ఫున ఒక దూత, చేవునిమార్లయు తాము అనుసరింపక దానినుండి (పజలను 
ఆటంకపఅుచుచు వంకరనూర్లమును కోరుచు పరలోకమును తిరస్క-రించినట్టి 
పాపులకు చేవుని గొప్పశాపముగలదు అని పలుకును, 46, నరకమయునకునున్వర్ష 

మునకును మధ్య అడ్డుగా నొక గోడయుండును, ఆగోడవైనుండు స్థానమును 

ఆరాస్ర్ర అనుదురు, కర్మల తీర్పులో ఎవరి ఫుణస్టముల తూకము బరువెనదో 

వారు స్వర్హములోను ఎవరి పుణ్యముల బరువు తగి వొపములబరువు ఎక్కువ 

నాయెనోవారు నరకములో ప్రవేశింతురు. ఎవరిపొపమును వుణ్యములును సరి 
సమానములుగానుండునో వారు స్వర్గములో ప్ర వేశింపక ఆరాఫ్ర ఆను ఫ్రైనము 

లో నిలిచియుందురు. వారు స్వర్ణములో ప్ర వేశింపంగలరని వారికీ అశేయము 

గలదు, వారు తుదకు స్వర్తములో (పవేశింతురు, ఆరాఫ్రనుండి వారు స్వర్షనివా 
సులను వారి కాంతుల గుర్తులను చూచి నరకనివాసులను వారి నల్లని ముఖము 

లను చూచి తెలిసికొందురు. ఆ రాఫ్ర్రనందుండువారు స్వర్లనినాసులను ఆభీనందిం 

చుచు వారికి సలామ్ చేయుదురు. 47, వారి కన్నులు నరకనివాసులనె పడం 
గానే నరకము నందలి చాధలను చూచి భయపడి ఓ"దేవా! మమ్ముపాపులతో 
బాటు ేర్చకము అని వేడుకొనుదురు, 

48. వనాదా-ఆస్-పోబుల్ -ఆఆ-రాఫీ-రిజాలన్ -యల - రిహ్రానహుమ్- : 
ల! 

బి-సీ మా-వహుమ్ -భఖాలూ నూ-ఆగ్నా-అన్కు మొ-జమ్-ఉకుమ్ సామాకున్తుమ్ - తన్ 

తక్ -విరూన్, 29, అ-ప+ హా ఉలా- ఇల్లబేన-అఖ్ -సమ్హుష్-లా-యనాలు: వుముల్లా 

వుు-బి- -రహ్మతిన్-ఉద్- _ఖులుల్- జన్నత-లాఖా- ఫన్-ఆలైవమ్- వలా"అన్లువొ" 
లీ మాల 

తవొా-జనూన్, 
45. మలీయు ఆరాఫ్ట్రలోనుండువారు, తమకు గుర్తులవలన ెలిసీన 

నరకనివాసులను పిలిచి ఓయీ! మాకు మాసమకూూపాములును మిరు వహించి 
యున్న గర్భమును పనికిరాలేే ! 49, ఎన్యరి విషయము మోరు, "దేవుని దయ 
గలుగదు అని ప్రుూమాణములుచేనీ మారు చెప్పితిరో వారు వీరేనా అని పలు 
కుదురు, చేవుండు మోరు స్వర్గములో (సవేశింప్రుయ మాకు భయముగాని దుఃఖ 
ఖముగాని యుండదు అని ఆరాఫ్టులో నుండువారికీ సెలవిచ్చును, 

వ్యా 45, 49. నరకములో పడి యుండు పెద్ద "పెద్ద కాఫిర్లను చూచి, 
వారి నల్లముఖములవలనను, ఫూర్వము ఇపాలోకములో 'మాచియెన్న గుర్తు 
లనుబట్టి వారిని గుర్తించి ఆరాఫ్రభోని (ప్రజలు వారితో నిట్లు మందలించుచు 
'సలుకుదురు. శ్సీయీం నరకనివాసులారా ! మీరు మూయధిక సంఖ్యను సంపదలను 

తనా 
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చూచి గర్భములో డంబాలు కొట్టుకొనుచు విశ్వసింపక తిరస్క_రించుచుంటిరి 
గదా, ఖృవుడు నరకమునుండి తప్పించుటకు అవి పనికి వచ్చినవా ! మా సమూ 
సాములును గర్వమును ఎక్కడపోయినది అని పలుకుచు స్వర్హములోనున్న బీడ 
ముసల్మానులను (విశ్వానులను) వారికి చూవి వీరి విషయము మోరు ఏరికిదేనుని 
దయ గలుగదు. వీరు బీదలు బలహీనులు అని (ప్రమాణములు చేయుచు పలు 

కుచుంటిరిగదా! చూడు(డు, వారికి "దేవుని దయగలిగివారు స్యర్ణయలో ప ప్ర 
చేశించునట్లు వారికి జేవుని సెలవయ్యను, మణీ మీరు నరకనీసోపడి క్ష 
పడుచున్నారు గదా! అని పలువదురు. ఆవీదప చేను ఆరాఫ్టులో నిలి చియే 

న్నవారు స్వర్ణములో (ప వేశింపవలెను అని చెలని చచ్చును, అపుడు వారు స్వర్గ 

ములో ప్ర వేశింతురు, 

50, వనాధా-ఆస్ హో బున్నారి- -అస్ హోబల్ -జన్నతి-అన్ - అధీజూ- అ 

ఆ నామినల్. -మాల- tne మహ్మాదీనతాల్లాను ఫలా ఇన్నల్లాహ - 

వహార్రమవుమా- 'అలల్-కాఫిరీన్ ర్, అల్ల-జీ- నజ్ - తఖజూ.-దీనవుక్షా - లక్ 

వన్-వాలబ-బన్-వ- గగ్రత్-వ -హుముల్ 'హంహా-తుద్-దున్యా- ఫల్. -యామ- నన్ 

సాహుమ్-క మా-న సూ- -లిఖాఅ-యామి" హొమ్ -హాడా-వ-మాకానూ- బీ ఆయా. 

తినా-యజ్ _హాదూన్ వా 

50. నరకనివాసులు, స్వర్షనివాసులను విలిచి కొద్ది నీళ్లో లేక "దేవుండు 
మోకొనంగిన యాహోరములోను కొంత మానై "చేయుడు అని పలుకుదురు.. 
(ఆపుడు న్వర్దనివానులు, చేవుుడు ఆెంటిని ఆవిశ్వాసులకుంగాను ని వే.ధించి 
యున్నాండు అని పలుకుదురు, ర1, అవి శ్యానులు తమ మతమును ఆటగాను 
వినోదము గాను చేసికొనిరి. మణి వారు ఇహాలోక జీవనమువై మోసపోయిరి. 

కావున, వారెట్లు ఈదినము యొక్క దర్శనమును మణిచిపోయి మాసూచనలను 
తిరస్క రించుచుండిరో అట్టు ఈదినమునందు మేము వారిని మఖుతుము. 

వ్యా! 50, నరకనివాసులు నరకములోని బాధలను సహింపలేక ఆశలి 
దాహము తీర్చుటకుంశాను స్వర్లనివానులత్రో స్వర్గయులోని నీళ్ళు, ఆహార 
"మొసంగుండు అని వేండుదురు, వారికీ ప్రత్యుత్తర మిట్టు ఇయ్య(బడును, స్వర 
ములోని వ స్తువులు ఆవిశా(సులకుంజెందవు. అవి వారికీ నిషిద్ధములు. 51. నర 
కములోని కాఫీస్థ బ్రహలోకభేోగములకు మోనపోయి, ఇల్ పరలోకము లేదు, 
ఇదే స స్వర్షము తనుచు దేవుండు పంవీన సన్మార్షమును వదలి ఆట వినోదములను 
తమ మతేము గాం వేసికొని ేపుంయ తన ప్రవక్తల మూలమున పంకిన సూచ 

61 | | 
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నలను తిరస్మ_రించుచుండిరి. ఎట్టు వారు తీర్చుదినమును మలిచి ఆది రాదు 

ఆని యూహీంచి "దేవుని సూచనలను తిరస్క_రించిరో అట్లు వారి విషయము 
అనుగహుయు గలుగదు, వారి కోరికలు అంగీకరింపంబడవు. 

—— లీ Me 4) 

ర్2, వలఖద్ -జీ నా-వామ్ -బి-కి తాబిన్ -ఫస్సల్నా-వహు-ఆలా? ఇల్నిన్- 

హుదన్*వ-రవ్మూతల్ -లిఫామిన్-యూమిసూన్. శి. వాల్-యన్.సరూన 
వాటే అనో ఐల్లా-తౌ-వీలవూ-యామ 'యాతీ-తావీ-లుప్వూూ-యఖూ-లుల్ -లజీన - నసూ 

లం ని 
వనాని దీ లాటీ హు-యమిన్-ఖుబ్లు-ఖ ద్ _-జాఅత్ -రుసులు-రబ్బినా-బిల్-వాఖ్ఖ-ఫ-వాల్ =లనా-మిన్- 

— 0 జా ఇ అవి దా a 

పషుఫ-ఆఅఆ ఫాయవ్.-ఫఊ ల నా-జా-ను-రద్దు-ఫ-నఅ-మలాగ రల్ల-జీళన్నా -నఆ-మ 

లుఖద్-ఖ సీరూ-అన్ ఫుసవుమ్ -వ_జల్ల-అన్ వుమ్ -మా-కానూ- యఫ్ -తరూన్, 

52. మణియు మేము జ్ఞానపూర్వకముగా వారియొద్దకు (గంథము పంపి 
దానిని వాల స్పష్టముగా వివరించి యున్నాము. అది విశ్వానులవం 

గాను సనాగ్హిర్షము చూపునదియును (దేవుని) కరుణకు కారణముగా నున్నది. 

58. వని వారు దాని తుది ఫలితము సంభవింపవలననియీ ఎదురు చూచు 
చున్నారా ! దాని తుది ఫలితము సంభవించు దినమునందు ఎవరు వూూర్వము 

దీనిని మజనిపోయియుండిరో వారు వూ(ప్రభువు (పవ_క్రలు సత్యము తెచ్చి 
యుండిరి, కావున ఇపుడు ఎవరైన మావిషయము  సిఫారనుచేయువారు, గలి 

+ “దేని వారు మాకొలుకు సిఫారను వేయవలెను. జేక మమ్ము తిరిగి బ్రహలోకము 
నకు పంపివేసీన వో మేము చేయుచున్న కరలకు విరుద్ధము గం "వేయుదుము 

అని పలుకుదువుు, నిశ్చయముగా వారు తవు యాత్శలకు నష్టము గావించు 
కొనిరి. మణీ వారు కల్పించుచున్నవి వారిని వీడిబోయిను. 

వ్యా॥ 52. ఇత ఈవాక్యములో "దేవుడు తన ఆఖరు (పవ_క్తయగు హ 
(జత్ ముపామ్మాదువారి! ఖురాను గంథ ముసంగి దౌనిమూలమున (పజలక 
సన్నార్ణము చూసెను. అందు జ్ఞానము, భక్తి రతణ చేన్రని దయ లభించు 
వార్షమయున్నది, కావున విశ్వసించిన ముసలాగినులు ఖురాను గంథము ననుసరించి 
సన్నార్షులై చెనుని కరుణకు పాత్రలగుచున్నారు. నరకేమలోపడిన పిదప పశ్చా 
తాపమునొందుటవలన లాభామేమి అని మందలింపంబడి యొను. లలి. ఖురానెపరీ 
ఫ్రలో విశ్వనీంపనివారికీ దేవుని శిక్ష లభించును అని గలదు. అవిళ్వొనులు, 
విశ్వసింపక దాని తుది ఫలితమగు శిక్ష నంభవించునా ఆని యిదురు చూచు 
చున్నారు, దేవుని శిక్ష వచ్చిన విదప విశ్వసించుటకు అవకాశముండదు. అప్పటి 
పశ్య్వాసముళూడ పనికిరాదు. కావున 'బేవుని శిక్షనుండి తవ్చించుటకు ఎవరెన 



కాండము రీ] నూరమ్ఆరాక్, 483 

నిఫారను చేయదురా అని కోర్పదురు. ఎవరును కాఫిర్లకు నిషారను చేయరు. 
అపుడు తిరిగి ఇవాలోక్రమునకం బంపీవేసీనచో మేము చేయుచున్న పాపకార్య 
ములకు విరుద్ధముగ న్రణ్య-కార కములు చేయుదుము అని కోరుదురు, అట్టు శాన 

రదు. శావుస్ వారు నష్టుపాంది నశించిననారె వారు కల్పించుచున్న యూ 
పాలు పనికిరాక పోవును. 

లీ 

ర్శ్త, ఇన్న -రబ్బ-కుముల్లా-వాల్లదీ -ఖల-ఖన్ - నమా వాతి-వల్ "అర్ జి-ఫీ- సీ 
బీ లీ 

త్ర తృలె-అయ్య్యా-మిన్ -సుమ్మన్ సీ్-తవా-అలల్ -అర్-షి-యుగ్.ఏ.ల్- తె-లన్-నహార 

యల్-లుబువూ” -హాసీ-సన్- -దవ్-షమ్సం-వల్ -ఖమర-వన్-నజామ- ముసఖ్ ఖ- 

రా లిమ్-బి-అ్మమిహా- -అలా-లహాల్ -ఖల్ ఖు-వల్ ఆయము తబా-ర-కల్లావహు -ర 

బ్బుల్ ఆ ఆల-మోన్. 55. ఉద్- న్-ట-రబ్బకమ్-తంరం) లన్ వఖుఫ్-యతన్-ఫన్న = 

వూ -లా-యయహిబ్బుల్ - ముల తదీన్, 56.వలాతుక్ -సిదూ-ఫిల్ " అర్ జబల్ 
ద 'ఇన్గూహి హో-వద్ - న్ ఊవ-న "; సన్ -వ- రవు.అన్-ఇన్న-రవా- మతల్లాహీ - రి 

బుమ్-మినల్ మజ్-...సినీన్ . 

రజీ. ఆజుదినములలో ఆకాశములను భూమిని సృష్టించిన చేవుజే మా 

(ప్రభువు, విదప ఆతే(డు ఆగు (సింహాసనము) చె అనీనండాయును. ఆతండు 

రా తిని పగటాపె కప్పుచున్నాండు. అది దానిని “త్వరికముగ వెంబడించుచుం 

డును. సూర్యుని చంద్రుని న నక్షత్రములను తేన యాజ్ఞకు లోనై యుండునట్టుగ 

సృృష్టి.ం చెను, వినుడు నృష్టించుట్క ఆజ్ఞావించుట ఆకీని పని ఇమే. 'సర్వలోకము 

లకు పోషకుండగు "బేవుండు గొప్ప మహిమగలవాండు. 55. మిరు మాప్రభు 

వును, .వినయముతోడను రహాస్యముగాను వేండుడు, ఆతండు మితిమాటువారిని 

(చేమింపండు. 55, భూమివై సవరణ గలిగిన వీదప నందు అల్లుులు గావింప 

కుడు. మఆి "దేనని భయముతోను, ఆశతోను ప్రారింపుయ, నిశ్చ యముగ 
డేనుని కరుణ సతా-ర్య్భములు చేయువారికి సమీపమానోనీ యున్నది, 

వ్యా! 44, ఇయ ఈవాక్యములలో దేవుండు లోకసృష్థినిగూర్చి తేలివీ 

అందు తనకు అధికారము గలదు. కావున మానవులు తాను పంపు (ప్రవక్తలను 

విశ్వసించి నత్కౌా_రస్థములు భయ భ క్రులల్ జెనీ దేవుని కరుణకు పాత్రులు కా 

వలెను. రా(6బోవు అధ్యాయములలో. తానుపంవీన (ప్రవక్త కలఖిషయమును, వారె 

జనుల విషయమును తిరన్క_రించినవారిగతి ఇ హుమునంజేనా యె నో చెలుపం 

బడును. ఆందు మానవులకు హెచ్చరిక గలదు. దేవుడు ఆకాశములను భూమి 

ని తటాలున పుట్టింపక ఆజుదినములలో [క్రమముగ సృష్టించెను. మానవులు 
7 
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లెక్కించు వేయి నంవత్సేరములు, డేవ్రనియొుద్ద ఒక దినము అనబడును, ఆ 

. అక్కను అనుసరించి ఆజు వేల సంవత్సరములలో [క్రమముగా భూ మ్యాకాశ 

ములు సృవీంపంబడి (పొణులు వనించుటకుందగు నట్టృఏర్చ్పడిన వి, ఇంతకాలము 

తేక ఒక నీిమిషయలోకాడ డేవుడు తాను కోరినట్లు చేయంగలండు, అయినను 

(క్రమముగా నసృష్ట్రకావ లెనని "దేవుని యిష్టము, కావున అటులే సంభవించెను. 

(పస్తు తము ఏదైన ఒకప్రాణి క్రమముగా “వృద్ధిపొందుట మేము చరా చుచున్నా ర 

ముగదా |! అర్హా వె ఆవీనుండాయెొను. అర్హఅనంగా వింపానస నము, సింహాసనము 

ఆసీనుణాయెను & అను విషయము -జివనీ' రాజ్యమును అధికారమును లోకమువై 

గలదు అని సూచించును. చేవుశు రాత్రి చీకటితో పగటి వెలుతురును 

కప్పు చున్నాయడు. అట్లు రాతి) చీతటికై పగటి ఇలుతురును (కమ్ముకొనునట్లు 

చేయు చున్నాడు, అనగా) రాతి) "వెనుక పగలు, పగలు తరువాత రా తప్ప 

కుండ వచ్చుచుండును, వాని (క్రమము తప్పుదు, అందు ఒకి నిమిషము ఆలస్యము 

కానేరదు. సూర్యుండు, చం[దుండు, నక్షత్రములు జేవునిచే సృృష్టింప(బడి దే 

వుని యాజ్ఞకు లోంబడియున్నవి, ఆతని యాజ్ఞ లేనిది ఎద్దియును చలింపదు. 

సృష్ట్రించుట, ఆజ్ఞా వించుట -దేవునిపని, 'ఇతరులదికాదు, ఆతేండు గొప్పమహిమ 
(ఘనత) గలవాయ్. ఆతండే సర్వలోకములకు పోషకుండును (ప్రభువును. ర, 

కావుననే అట్టి ప్రభువును భయభక్తులతోను రహాస్యముగాను నిశ్శబ్దము గాను 

ప్రార్థింపవ అెను, మి తీమో౭కి కేకలు వేయుచు గట్టిగా (పార్థిపంగూడదు. 

చేనుని వేండుటలో తగిన విషయములను -బేండవలిను. మితీమాటువారిని జే 
వుండు _పమింపండు. 56, ధర్మ(పచారమువ ల్ల భూమిచె శాంతిగలిగియన్న వుడు 

అలరులు కలిగించి శౌంతమునకు భంగము గలిగింప రాదు, “జీవుని శితకుభయ 

పడ్ "దేవుని దయగలుగునిని యాశకలిగి భాయభ క్తులతో చెవునిని పార్టించు 

చండవలెను. భూమిలో శాంతిలేనిచో ప్రార్థనలు శాంతము గం జరు గటీరను, 
కావున ఆక్షమములు చేయక సత్మా_ర్యములు చేయుచు నుండవలెను. సత్యా 
ర్య్వములు చేయువారిని ని "దెవుడు ప్రేమించును. 

ర్, నవావల్లే-యుర్ సిలుర్-రియాహ- బుష్పమ్-చై -బె న-య దే- రక. 

నుతిహీ -హాతౌా-ఇబా- -అఖుల్ల త్-సహో.బన్-నీఖాలన్-సుభ్నా హు- లి - బలదిమ్- 
యువా 

మయి్య్య- -తిన్ -ఫఅన్ -జల్నా- బిహిల్ -చాఅ-ఫ అఖ్-రజ్నా -బిహీ- -మిన్- కుల్లిస్- 

సమ రాతి-కజా-లికానుఖ్-రిజర్- మాతా" లఅల్ల-కమ్-తేజక రూన్ ర్రి.వల్ "బల 

దుల్ -తయిక్ట్రి బుణయఖరుజు-న బాతుభాూ-ని-ఇజ్ సి రబ్బిహీ-వల్ల దేషుబుస- అొ- 

యాక్ -రుజు-ఇల్లా-న కిదన్-కజాలిక-నునర్రి-సుల్ -ఆయాతి లిఖామిన్' -యహ్-కురూన్్ 
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ర్7, మజియు ఆతండజేను తన దయ అగు వర్మమునవ ముందు గాసంతోష 
వార్త నిచ్చునట్టి వాయువులను పంపుచున్నాండు. తుదకు అవి బర్గువెనమేఫఘ 
ముల నెత్తుకొని వచ్చునపుడు వానిని చచ్చిన పురము-వెపునకుం గొనిపోయి 
వానినుండి నీళ్ళను కరిపించుచున్నాము, ఆ కదప ఆనీళ్ళవలన పలివిధముైాన 
ఫలములను దీయుచున్నాము. ఇటులే మేమ మృతులను దీయుదుము. మీరుగమ 
'నింతురు గాక ! 58, పవిత్రమైన మంచి నేలనుండి డాని పచ్చిక "జేవుని "సెలవు 
వలన చాగుగ బయటికి వచ్చును. మజియు మంచిది కాని దానినుండి (పంట) 
బాగుగ వుత్స_ర్తిగాదు. కృతజ్ఞత సలువువారికింగాను ఇట్లు మేము సూచనలను 
వివరించి చెప్పు చున్నా రము. 

వ్యా! 57. ఈవాక్యములో భూమా్యాా్యాకాశములమధ్యనుకూడ "దేవుని 
యధికారమున్నది, వానరాక పూర్యము వాయువులు వీంచుచున్నవి, ఆవి జల 
ములో నిండిన మేఘములను ఎత్తుకొని వచ్చును, "దేవుని సెలవు ననుసరించి 
ఎండిన పురము (నెల్ఫవై వర్షము కుుయుచున్నది. ఎండిపోయి చచ్చిన చేల 

పొలముల నుండి పలువిధమ్మ్శుతైన ఫలములు పండుచున్న వి, బెట్టు చచ్చి(ఎండి)న 
నేలనుండి వర్హమవలన పచ్చిక ఫలములు వైరు జై టికి వచ్చుచున్నవో అటు జే 
తీర్పుదినము నకుంగాను మృతులందణును నబీవులై బయలుదేరుదురు. దీనిని 
బాగుగ యోచింపవలెను. దేవుండు నర్వశ క్షుడు, ఆతని శక్తికి మించినది ఎద్ది 
యునులేదు. పవిత)మైన మంచి నేల మంచి ఫలము 'తెచ్చుచున్నది, డిన 
చాటి నేలలో అుత బాగుగ చెరుగాదు. పచ్చిక ఫలములు పండవు, అందు 
వానదోషముకాదు. నేల స్వభావమునుబట్టి మంచి నెలలో మంచి ఫలములు 
హిొచ్చుగా నగును, మంచిదికాని చాటినేలలో హెచ్చుగా ఫలము ఫలింపదు. 
అటులే దేవుని (ప్రవక్తలు చేవునియొుడ్దనుండి సందేశము (వహీాని) గహిొంచి 
దానిని (పజలక దెలువునురు. మంచి స్యభావముగల మనుష్యులు బాగుగ గ 

పీంచి దాని యనుసించి గొప్పభ క్తులగుదురు. దుష్ట స్యభావముగల జనులు, 
ధర్మ బోధను (గహింపక్ అవిశ్వానుళై చెడుదుకు. అందు చేశ్రని (పవ_క్షల 
దోషముకాదు, కావున రాబోవు వాక్యములలో (ప్రవక్తలను వారి జనులను 
గూర్చి చెప్పంబడుచున్న ది, 

ల్9. లకు ద్ -అక్-సల్నా -నూ హాన్-ఇలా-ఫామిహీ-ఫ-ఖాల-యా- వా 
రల. 

por 
ఛ్ 

థి 

మిఆ-బుదుల్లాహా-మాలకుమ్ -మిన్ - ఇలాహిన్ - గరుహూ-ఇన్నీ అఖాఫు - అలై 

కుమ్-అజాబయామిన్"ఆజీమ్- 60. ఖాలల్ -మలట్ మిన్-ఖామిహీ-ఇన్నా-లాన 
'రాక-ఫీ-జలా-లిమ్ముబీన్, 61, ఖాల-యా-ఖామి-ళై స-బీ-జలా-లతున్- వలా 
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కన్నీరస్తూలుమ్ మిర్ -రబ్బిల్ "అలాన్. 62, ఉల్లి సతమ రిసా-లాతిరల్బీ-వ 
అన్ స వు లనుమ్-వ' అఅ-లమూ మినల్లాహా-మా-లా- తల్లమూన్, 68, అన-అ 

జిబ్-తుమ్ "ఆన్ -జాఅపమ్-బి 'చక్రుమ్-మిర్ 7 రబ్చికుమ-అలా-రజ-లిమ- -మిన్ - కుమూ 

లియున్-బేరకుమ్-వలి-తత్ర- ఖా -న-లలల్ల కము తుర్.పామూన్. 64. ఫ_కద్ -జ 

బూవాు-ఫ- అన్ - జె నావు- వల్లణే న-మలవూ- క ఫీల్ -ఫులై ల్లి. న.వ-అగ్-రన్నల్-లబేన 

కెజ్ క్జబూం-బి- ఆయాతినా-ఇన్నవుుమ్ -కానూ- "ఫామన్ _అమాన్, 

59, నిశ్చయముగా మేము సనూవాును ఆతని జాతియెద్దకు నంవితిమి, 

-కావున ఆతండు ఓనాజాతివారలా రా చేవునినే పూజింపుండు. ఆతండు దప్ప వే 

టు "దేవుండు మీకులేయ. ఆమహోదినమునందు మీకు శిక్ష గలుగును అని నాకు భ 
యమున్నది ఆని పలికెను. 60. ఆతని జాతిలోని నాయకులు నీవు స్పష్టముగ 

మార్గము తప్పియుండుటను మేము చూచుచున్నారము ఆనిపలికిరి, 61.నూవా 

“న్పనాజాతివారలారా! నేను వకార్షము తప్పలేదు. కాని నేను సర్యలోకములకు 

(సభువగు చేనుని (ప్రవక్తను, 69. శను న్నాపభువు సందేశమును మిోకందం 

"దేయుచున్నాండను. మతి మీకు బోధచేయుచున్నాండను. మీకు "దెలియని వానిని 

నేను జేవునినుండి తెలిసికొను చున్నాండను. 68. మీక భయబోధ నిచ్చుటకును 

మోరు భక్తిపరు లగుటకును మాకై "దేవునికరుణ కలుగుటకును మీానుండియే 
ఒక వురుషుని మూలమున మి (పభువునుండి మా యొద్దకు బోధవచ్చినది ఆని 

మి కాశ్చర్య ము ౫లిగినడా ఆని పలికెను, 64. ఆవీదప పారు ఆతనిని తిరస్క_రిం 

చిరి. కావున ఆతనిని ఆతనితో(చాటు నావలో నున్న వారినిరశ్షించి మా సూచన 
లను తిరస్కరించిన వారిని ముచి వేసితిమి. నిశ్చయముగా వారు గుడ్డివ్నారైన 

జనులుగా నుండిరి, 

వ్యా! 59. ఆదమ్న్ముపవ కను గూర్చి ఈ నురాకుపా )రంభములో చెప్పబ. 

డినది, ఆదము తరువాత ఆతని సంతొనము పది తరములవలుకు బేవునినే ఆరా 

ధించుచు "దేవ్టని యుకత్వము (తెహీదు)ను విశ్వసించి యుండిరి, ఆవిదప కొం 
దజు భకులు చని పోంగా జ్ఞ పకార్థము వారి పటములు చేయసాగిరి. కొద్ది 

కాలము గడచిన తరువాత పటముకు బదులుగ భక్తుల విగపాములు వేసీ 

కొనిరి. కొంతకాలము గడచి జ్ఞా పకార్థముంచిన న్నిగహములను ఆరాధింప సా 

గిరి. విన'హోరాధన (ప్రజలలో చాల వ్యాపించెను, దానిని నివేధించుటకుగాంను 

దేవుడు నూవ్నాను (ప్రవక్త (గా జేసీపంపెను ఆయన తనజూతివారికి చేవుని యే 

కత్యమును బోధించుచు విగ్రహారాధన చేయకూడదు అని నిమేధించెను, శాని 
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కొందు తప్ప మిగిలిన వారు ఆతని బోధ వినక ఆతనిని తిరస్కరిప సాగిరి, 
నూవుపలువిధయలుగ బోధించుచు బేవుని శిక్షరానున్నది భయపడుండు, దు 
ర్మార్షము వదలి భక్ మార్షమునకు రండు ఆని బోధంపంగా జనులలోని దుష్ట 
నాయకులు ఓనూజహూ! నీవు పెద్దల వూర్షము వదలి దారి తప్బీ పోన్టచున్నావు 
అనిపలికిరి, దానికి నూవ్యు నేను బేనుని (సవ క్షను, "దేశ్రండు నాయొద్దకు తన 
సందేశము పువ్రుచున్నా తు. మోకు ఆవిషయములు తెలియను, కావున నాబోధ 
విని సన్శార్టము అనునరించి దేవుని (వతి పడయుండు. దేవుడు మానవుల నుండి 
య పీవక్షను పంపెనని మారు ఆశ్చర్య పడవలదు. ఆదము, ేవుని (ప్రవక్త, 
ఆతని ప్రతినిధి (ఖలీఫా గడా! ఆతని సంతానము లోనే (సవక్క పదవికి అరు 
ఎైన వారికి (ప్రవక్త పదవి చేను: డొనంగు చున్నాండు, కావున మీరు (పవక 
బోధను విని పాపములను వదలి భక్షిపర్నులె బేవుని దయకు పొతులు కావ 
లెను, అని బోదింవెను, అట్టు నూహు (పవక 950 తొమి శ్రదినూర్ల యే బది నం 
వత్సరములు బోధించెను, 64 కాని ఆతని జా తివారిలో కొందటు తేప్ప మిగిలిన 
వారు విశ్వసింపలేదు, ఆపుడు జలపళయము (తూఫా నెనూపబ) వచ్చెను. నూ 
వును ఆతనిని విశ్వసించిన వారును నావలో కూర్చుండిరి, దాని మూలమున 
దేవుండు వారిని రక్షించెను, మిగిలిన వారందణు జలములో మునిగి నశించిరి, మ్ల 
నిగినవారు సత్యమును చూడని అంధులు కావుననే వారు శిక్షకు పాతుశైరి, 

అవల్... కోట 

65, వ ఇ్రలా-ఆదిన్ -అఖా-వొుక్-హూదన్-ఖా ల-యాథా-మిల-బుదులా 
హా-మాలకుక్-మిన్-బ్రలాహిాన్- వైరుహూ-అఫలా-తత్త ఖూన్. 66. ఖాలల్ 
మల-ఉల్-ల జీన-కఫరూ-మిన్-ఫామిపీ+-ఇన్నా-లన'రాక-కీ-నఫా-హాతిన్ _ వ్ల 
న్నా-ల-నజున్నుక-మినల్-కాబిటీన్, 67, ఖాల-యా-స్లామి-లై స-బీ- సఫావా- 
తున్ -వలా-కిన్ని-రసూలుమ్ -మిర్-రబ్బిల్ . ఆలమీన్.68.జబల్లి..సకకు-రిసా రాలా 
తి-రబ్బీ-వ -ఆ నా-లకుద్ -నాసీషహన్ అమోన్ . 69. ఆవ-అజిచ్-తుమ్' -అన్ -జా 

ఆఅఆకుమ్-బజి (కుమ్"మిర్ “రబ్బికుమ్, “అలా-రవు లిమ్-మిన్ కుమ్ ల.యున్-బిరకుమ్-వజ్ల్ 

కు రూ-బజ్ -జఆలకుమ్' “ఖుల "ఫా అమివ్-బఆ"ది-ఖామి- నూ హాన్ = వజాదకుమ్- 

ఫీల్ -ఖల్ ఖి-బస్ -తతన్ -ఫజ్ కరూ-ఆలా-అల్లా్షి -లఅల్లకుమ్ -తువ్- లిహూన్, 

70. ఖాలూ.-అజీ-తనా-లి-.నఅాబుదల్లాహా-వ వొ-దహూ-వానజర-మాకాన- య 
, అ-బుదు - ఆబా - ఉనా-ఫా-లినా- వివా "తఖఇదునా-ఖఇన్ -కున్త-వింనస్- సాది 
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భన్, 71. ఖాలఖద్ -వఖఅ-ఆరైకుమ్ _మిర్ -రబ్బికమ్-రి-జ్. నున్-వ - గజబున్-ఆ- 

తుజా- -ది-లూననీ-ఫీ-అస్మాలన్. -సమ్-మై.తుమూహళ"అన్తుమ్-వ-ఆబా-ఉకమ్-- 

మాన్ ఫజ్-జలల్లాను-బిసుల్ _శానిన్. ఫన్ న్-తజరూ-ఇన్నీ-మఆ-కుమ్ _మినల్ -మున్ 

తజిరీన్. 72. ఫఅన్ -_బె జెనొవాు- వల్ - లజీన-మల.- ఉవాూ-వి- రహ తిమ్-మిన్నా 

న-ఖత అ-నా-దావి- రల్ల" జేన.కజ్ జబూ- బి-ఆయా- తినా-వ-వనూూ" కానూ" మూ 

మినీన్ . 

65. మణీయు మేము ఆద్వారియొద్దకు వారి సాహూూదరు:డగు వూ 

దును పంపితిమి, ఆతడు ఓనాదాలతివారలారా! “దేవునిచే మిరు ఆరాధింపుండు, 

ఆతండుదప్పు వేటు "దేవుండు మోకులేండు. కావున మొరుభయపడరా! అని పలి 

ను. 66, ఆతని జాతిలో అవిశాషనులెన నాయకులు నీకు బుద్ది 'లేకుండుటను మే 

ము చూచుచున్నారము, మటి నీవు అబద్ధవాదివి అని మేము “తలందుచున్నాము. 

అని పలికిరి. 67. ఓ నాజాతివారలారా ఇ నేను బుద్దిహినుండనుకాను. కాని 

సర్వలోక ములకు [ప్రభువగు జేవుని (పవక ను, 68, చేనున్నాపభువుసం చేశ మును 

మోాకందంబేయు చున్నా(డను. మతి మోామేలు కోరువాండను విశ్వాస పాతు 

డను. 69. బోకు భయబోధ నిచ్చుటకు గాను మోనుండి యే ఒక పురుషుని మూ 

లమున సీప్రభువునుండి మియుద్దకు బోధవచ్చినది యని మో-కాశ్చరస్ట్రమయు గలిగి 

చా, మజి నూవుజాతి కదప మిమ్ము నాయుకులంగంబేసి మూదేహాములను 

విరివిగాం జేసిన దానిని మారు ఖ్ పకి చెచ్చుకొనుండు. మణి మీరు మోత్నము 

పొందుట కె దేవుని యను(గహోములను న్మరింవుడు. అని వూదు పలిశెను. 

70. వారు మేము ఒక దేవుని మాత్రము ఆరాధించి మాతాత ముత్తాతలు ఫూ 

బొంచు చున్నవారిని వదలిపెట్టవలెనని చెప్పట కా నీవు మా యుద్దకవచ్చి తివి, 

కావున నీవు 'సత్వవంతుండ వెనచో ఎభాని గూర్చి నీవు మాకు భయపెట్టు చు 

న్ న్నావో అది తీసీకొనిరమయ్బు అని పలికిరి, 71, మీ(పభువునుండి శ్రిక్షయును 

కోపమును మీను పడెను, మొశెందులకు మారును మితాత ముత్తాతలును పెట్టు 

కొన్న కొన్ని వేర్ల విషయము నాలో వాదించుచుస్నారు, చొనిగూర్చి'బేవుయ 
(ప్రనూణము (సనదు) పం పంపలేదు. కావున మారు ేచియుండుండు, నేనునమోలో 

చాటు వేచి యుందును అని వూదు పలికెను 72. ఆవిదప వూదయనలన ఆ 

తనిని ఆతనివెంట నున్నవారిని రశ్చీంచితిమి. మలి మా సూచనలను తిరస్క- 

రించినవారిని నిర్మూలించితిమి, మణి వారువిశాసము వహించువారలు -కాకుండిరి, 
వొన్టి! 65. అదుఅనువారు నూహునకు మనుమండుంగు ఇరము యొక్క 

సంతతివారు, వీరి నివాసము యనును దేశములోని అవాఖాఫుఅను ప్రదేశమున 
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సుం డెను. హజ్రత్ వూూదు (ప్రవక్త ఆదువంశమునకు చేరిన యాతడు. కావ్రున 
ఆదువారికి సపోదరుండాయొను, ఆదువారిలో విగ)హోరాధన వాల పృబలి 
యుండెను, ఆహారమునకు ( గాను ఒకెదేవత, వర్ష యనకుంగాను ఒక చేవత్క ఇటు 
లే అనేక “దేవతలను వ్మిగవాములను బేసి పూూజించుచుండిరి, వూదు (ప్రవక్త 
నిగహోరాధన చేయకూడదు. ఇది ఘోర పోపము. దీనివలన మీరు 'జేవుని 
శిక్షకును కోపమునకును ప్యాతులగుదురని భయెస్టైను. 66, (వవ _క్షబోధ విని 
ఆవిశ్వాసులలో దుష్టనాయకులు ఏమయ్యా నీవు బోధించునది మాతాత ము 
తాతల యాచారమునకు విరుదముగా నున్న దే, నుమ్మ వదలి వేజుమార్లము 
నందు పోవు మన్న వే, కావున నీకు బుద్దిలేనట్లు మూరు దోచుచున్నది. నీమాట 

లు "దేవుని సందేశము, నీమాట విననిచో మావ శిక్ష గలుగును ఆని అబద్ధము 
గా పలుకుచున్నావు. కావున నీవ్ఫ సత్యేవంతుడన్ర కావు. అని పలికిరి, 67. అప్పు 
డు వదు వ్రివక్క చేను బుద్ధిహీనుండ ను కాను నేను బోధించు విషయములు 
త్ల నయను అనుసరించి యున్నవి. నేను బోధించునది నా సొంతసలుకులుగావు. 
నేను దేవుని పీన క్రను. ఆతని నందేశము మాకందం జేయుచున్నాను. అందు ఏ 
లాటి కొఅత చేయుట లేదు, నేను మీమేలు కోరియే మోక బోధ వినిపించు 
చున్నాండను నేను దోహిని కాను, నేనువిశ్వాన పాత్రుండను, నాయందుమిగా 
రు నమ్మకముంచు(డు. అట్టు కాక మిరు మాయవివేకమువే నన్న తిరస్కరించి 
నష్టము పొందకుందు, నేను మావంటి మనుష్యు(డను, "దేవుని (పవ_క్షయె వచ్చి 
నాను ఆని ఆశ్చర్య పడకుండు, పూర్వమునుండియు మనుష్యులే పివక్తలుగా 
వచ్చి మనుష్యులకు బోధీంచిరి. చూడుండు నూను ప్రవక్తను తిరస్కరిం చిన 
వారిగతి యుమా యునో! నూహుజాతి వీదప మికు భూమిలో నాయకులుగ. 
జేసి మీకు చేపాబల మొసంగి మిమ్ము అనగ్రహిం'చెను, కావున దేవుని మేళ్ళ. 
ను మజవక వానిని జ్జ స్తికీం దెచ్చుకొని మ్మిగహారాధన మానుకొని ఒక్క_జే 
వుని నే యారాధింపుండు. మీకు మోశతము లభించును ఆని పలిశిను, 70. దానికి 
వారు నీమాట విని వాతాత ముత్తాతలు ఆరాధించుచున్న "ెక్కుేవతలను వి 
గ్రహములను వదలి ఒక్క_ బేవునినే యారాధింప వలయునా ? అట్టు చేయము, 
నీవు జీవుని శిక కలుగును అని మమ్ము జెదరించుచున్నావుగదా! నీవు నత్య 
వంతుండ_వెనచో ఆశిశ్షను దీసికొని రమ్ము అని పలుకసాగిర్సి 71. అపుడువూ 
దు మాదుర్మ్శారక్షము నంఫూర్ష్మమైనది. దేవుని శిక్ష వచ్చుటలో ఆలస్యములేదు, 
ఆది తవ్వక వచ్చును, మీరు ప్రతిపనికిం గాను ఒక చిల్లర "దేవత కల్పించుకొని 
వాని వేరు పెట్టుకొని యున్నారు, అవి నామమా(తాన "దేవతలు, ఎట్టి ప్రమా 
ణము (సనద్యు లేని విషయము, అట్టి విషయములో నాతో మరు వాదులాడు 
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చున్నారా! సె మానధ్యను సామధ్యను "దేవుండు తీర్చు చేయను, ఎవరిగతి 
ఎట్టు కానున్న దో ఎదురు చూడుడు, నేనువాడ మో తోంబాటు వేచియుందు 

ను 'ఆనిపలిశెను. 72, అవిశ్వాసుల దుర్మార్గము హాచ్చిపోయొను. దానికింగాను 
పడు 'రాత్రులును ఎనిమిది దినములును భయంకరమైన తుపాను గాలివీచి దెబ్బ 
లు తేగిలి తల కీ ందులుగ పడిఆవిశానులు తుదముట్టన శించిరి, ఏరు మొదటి ఆదు 
వారు. ఏరి వేఖొకశొఖ సమూదు, దీనినే ఇంనవ 'ఆదుఅని చెప్పుదురు. ఇంక 
రాంబోవు వాక్యము లలో నవుకాదు ( రండవ అద్భునుణూచ్చి "దెప్ప (బిడుచున్న ది, 

ఆత తిడ్రా 
78. వఇలా-సమూద అఖా “హుమొ-సాలి-హాన్-ఖాల- యాఖౌమిఅ- బుదు 

ల్లాహ-మాలకుమ్-మిన్ “ఇలా-హిశ్-హైరువూ-ఖద్ -జాఅట్ - -వక-పయ్యినతుమొ 

మిర్-రబ్బిపమ్-హాబిప్--నాఖు_ తుల్లాహి-లకుమ్- ఆయతన్-జరూహో-తాకుల్ -. 
ఫీ-అర్ జిలాపా-వలా-శమస్ఫూపో- బిసూబ్రన్-; యా ఖుజకుమ-అపాబున్ ఆలీమ్, 
wd. వక్కరూ ఇజ్ -జఅ-లకుమ్ - ఖుల-ఖా ఆ-మిమ్ బఅది- ఆదిన్ -వ- న-బవ్వ- -అకుమ్ 

ఫీల్-అర్జి-తేల్ _తఫాజాన-మిన్ -నువహూూ-లిహో ఘుసూరన్- వతన్-పామా- నల్ -జి 

బాల-బుయయూతన్ _ ఫజ్-కరూ-అలా- -అల్లాపిా-వలా- తేఆ-సౌా- ఫీల్ - అర్బి- న ముఫ్- 

నీదీన్, 75, భాలల్-నుల-ఉల్ లజీ" నస్ -థక్పరూ-మిశ్ -ఖామిహీ- లిక్ .లజ్రనస్- 
న కా 

తుజ్ల్-ఇఫూ-లిమన్-ఆమన-మిన్- హుమ్ —- “తల లమూన- అన్న-సాలి-వా 

మ-ముర్-సలుమ్-మిర్-రబ్బిహీ "ఖా షిాలుం- ఇన్నా -బినూ- -ఉర్సిల' వక్, - మూమి 

నూన్, 76- ఖాలల్- లజీ- జీనస్ -శక్చరూ-ఇన్నా -బిల్లజ అమన్తుమ్-బిపీ- గ కాఫీ 
అల ల 

రూన్. 77. "_ఫఅఖ-రున్ -నాఖు ఖతర-వఆతౌ -ఆన్-అమ్ ర-రబ్బిహామ్-వ - భాలూ- 

యాసాలి-హుర.తినా-బిమా-తల ఇదునా-ల్లన్ కున్ త-మినల్ -ముర్-సలీన్. 75, ఫ 
D0 వాటి 

అఖ"జత్ -హుముర్-రక్ -ఫతు-ఫ-అస్" బిహూ- ఫీ- దారిహామ్ జానీ-మీన్, 79. స 
తవల్లా-అన్ వుమ్ -వఖాల-ంయయా- షమి -లఖద్ -ఆ బొ-లగ్ -తుకుమ్-రిసాలత- ర 

బి వ నసకాతు- లకుమ్-వలా కిల్ -లా- -తొహిబ్బూ-నన్నా సేప్ “న్, 

78, మణియు సమూదు వారియొద్దకు వారి సవూోదరుండగు సాలివాను 
పంవితిమి, ఆతండు ఓ నాజాతివారలారా! మీరు జేన్ఫని నే యారాధింపు(డు. ఆ 
తంకుదస్ప చేటు బేవుండుమాకులేండ. మీయొద్దకు మీ ద్రభువునుండి ప్రమాణము 
వచ్చియున్నది. ఇది చేవుని యొంకె మీకొలకు సూచనగా నున్నది, కావున 
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దానిని చేవునీ భూమి నై చేయుటకు వదలి పెట్టుడు. మణీ దానికి వలాటి కీడు 
వేయకుండు. మళీ (మీరట్టుశోసి కరా) మోకు దుఃఖ కర మెన బాధకలుగ్గును, 74, మ 

ఆయు ఆదువారి పిదప "దేవుడు మిమ్ము నాయకులుంగం జేసి మీకు భూమివై 

నివాస మొసంగొను, కాన మీరు ఆందలి మెత్తని "నెలవై మేడలుకట్టు చున్నారు. 

మణి కొండలను తొలచి ఇండ్లను చేయుచున్నారు. -కావ్రున దేవుని యాన్నుగహా 

ములను స్మరింప్రుండు, మణీ భూమివై ఆల్లరులు చేయుచు తిరుగకుండు అనిపలి 

"కను. 75, ఆతని జనులలో గర్వికులై నవారు వారిణో విశ్వసీంచినట్ట నిరువే 

తో ఏమి సాలిహాూను ఆతని (ప్రభువు పం౫నాండు ఆని మీకు నిశ్చయము గం ల 

యునా అని పలుకసాగిరి, వేదనలు మేము సాలిహ వివక్ష చెచ్చినవానిని విశ్వ 

నీంచితిమి అని పలికిరి. గర్వికు లైనవారు మ్తు విశ్వసీంచిన చానిసే మేము విశ్వ 

సీంపము అని పలుకసాగిరి. ఆవీదప వారు ఒం'కును కోనీ వేసిరి మజివారు చే 

వుని యాజ్ఞను అతిక్రమించిన. మజియ ఓసాలిహానీవు (పవక అయినచో నీవు 
వూకు "దేని గూర్చి భయ ెట్టుచుంటివో దానిని నాడు (దీసికొని రమ్ము అని 

వారు పలికిరి, 76, కావున భూకంపము వచ్చి-వారిని పట్టగా చారు తేమ ఇం 

డ్లలో తల! కిందులుగ తెల్లవాటుసరికి పడిచచ్చిరి. 77. విదస సాలివా వారినుండి 

ముఖము (తిప్పుకొని ఓనాజాతివారలారా! నేను నాప్రభువు సందేశమును మి 
కందం చేసితిని. మటే మీమేలు కోరితిని, కాని మీరు మీమేలును కోరువారిని 

(సేమిం పరు అని పలిెను, 

వ్యా! 78, సాలిహ (ప్రవక్త 'సమూదు వారికీ బోధింెను, [నమా దువారు 

"మేము కోరినట్లు ఒక రాతిబండనుండి గర్భముతో నుండు ఒక ఒంకును తీసీమా 

కు చూవినచో మేము నిన్ను విశ్వసీంతుము అని పలికిరి. అటులే సాలిహ (ప్ర 
వక్ష దేవునిలో వేయకొనంగా బేవుయు తన మహీవుతలో గర్భముత్రోనుండిన 

ఒక ఒంయెను రాతిఖండనుండి వుట్లింౌను, దాని దప సమూదు వారితోమిరు 
కోరినట్లు "జేవుని (పమాణమగు సూచన మూ యొకు వచ్చెను, విశ్వసించి ఒక్క్ా 

జీవునినే యారాధింపుండు.- వి గహోరాధన వదలి పెట్టుయ. ఈ యొంకు "బేవుని 
నకి 3 వలన వచ్చినది, నను "దేవని (ప్రవక్త కను అని సూచించు సూచనయున్నది. 

దీనిని మేయుఓకు వదలి “పెట్టుడు. దానికేలాట కష్టముపెట్టకండు- దానిని మా 

రు హింసించిన చో దేవుని శిక్ష మోకుం గలుగును, 74. ఆదువారు నశించిన వీ 

ప భూమిమై మికు బేవుండు నివాసమిచ్చెను, మారు పెద్దపెద్ద మేడలు కట్టుచు 

న్నారు, కొండలను తొలంి ఇండ్లు చేయు చున్నారుగ దా! ఇవన్నియు మాపై 

నున్న చేవుని యను గహములుగ దా! కావున దేవుని మేళ్ళను మణవక ఆతనికి 

కృతజ్ఞల్ను రయయండుండు. భూమ్మివె సెలాటి యుప ద్రవములు' చేయుచు తిముగకుల 

దుః En సాటి కల్పింపకండా. . దీనివలన భూమిపై చాల చెడుగు గలుగును, 
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అని సాలివా ప్రవక్త బోధించెను. 75, కాని సమూదు వారిలోని “పెద్దపెద్ద దు 
స్టనాయకలు పరిహాసము గా విశ్వసించిన కేదలతో ఏమయ్యా? సాలిహ"డేవన 
ప్రవక్షయని వారు తెలియ లేచే! మోకు మా(తము బాగుగ తెలినినదా అని ప 

లుకనసాగిరి. దానికీ విశ్ళాను (మునల్మాను) లు అవును మాకుం 'జెలిన నీది, 

మేము ఆతనిని విశ్వసించినామూ. ఆయన "దెచ్చిన చేవుని సందేశమును కూడ 

నమ్మి అనుసరించు చున్నారము అని పలికిరి, 76. దానికి గ ర్వికులు సిగ్గుపడి కీ 

లా! మోరు విశ్వసించిన యేమి పొర్హిపోయినది, మోవంటి వీదలవలన ఏమ 

గును, మేము మిరు నమ్మిన దానిని నమ్మము అని పలుకసాగిరి. 77, చేవుని 
మహిమ వలన గలిగిన యా ఒంజు చాల పెద్దదిగ నుం డెను, ఆది యేఫొలము 

లో మేయుటకుం బోవునో ఇతర పశువులు దానికి భయపడి చేయక పాటి 

పోసాను, దానికి నీళ్ళకుంగాను ఒకదినము వంతుం డెను, అది తనవంతు దిన 

మున వీవావిలో సళ్లు తెగినను దాని నీేళ్ళంతయు (తౌగి వేయు చుండెను, 

ఎట్టు దాని వుట్టుక సహజమేనది కాదో అటులే దాని ఆహారము కూడ సాధా 

రణమైనది 'కాకుంజెను సమూదువారు చూచి తమ పశువులకు ఇబ్బంది గలు 

గుచున్నదని తలంచి యాఒంశును చంపి వేయ వలెను అని నిశ్సయిం-నుకొెనిరి, 

వారిలో ఖదారు అను దుక్షుయ దాని పాదమలను కోసివేసెను. దాని పిదప స 

మూదువారు సాలివాప్రవ క కను కూడ చంపవలెనని సీద్ధమయిరి. "దేవుండు విధిం 
చిన ధర్మములను మోఆీ ఓసాలిపా నీవు పలుకుచున్న లోకను మా నె దెచ్చి 

"పెట్టుము. నీవు నిజముగా "దేవుని (ప్రవక్త నె్నచో అట్లు శీయుదువు అని నిర్భ 

యమైన మాటలు పలుకసాగిరి వారు పొపములో పరిపూర్తులెరి. "కావున దేవు 
ని నిక్ష వారికీ. గలుగుటకు ఏలాటి అడ్డు లేకుండెను, 76, కానన [క్రింది నుండి భూ 

కంపమును వైనుండి భయంకర మైన శబ్దమును గలిగి వారు తమ ల్రండ్లలో తల 

(కిందులుగ పడి చచ్చిరి. సాలిపా మజియు ఆతనిని విశ్వసించిన వారునురక్షిం 
పయిడిరి, 77. సమూదువారు నశించిన కదప సాలివా (సవక్త సిరియా చేశ 
నముకు లేకమక్కావురము నకం బోవుచు సమూదువారి శేవములనుమాచి నేనునా 

(పభువు సందేశమును మోకందC చేసీ తిని, మా మేలుకోరి మిమ్ము బోధించి తిని, 

"కాని నళింపకున్న మారు మామేలు కోరిన వారి మాట వినను మలి వారిని 
(పేమింపరు అని పలికెను. ప్రవక్తలు (ప్రజల మేలు కోరుదురు. కావున వారి 
బోధను విని యనుసరింపవలెను. లీనివో నమూదు వారికి పట్టిన దుక్షటి వట్టును, 

80, వలూ- "తన్-ఇజ్ ఖాల. లిఖా-నిహీ- అ'తాతూ.-నల్ ఫా rises మా 

సబఖ-కుమ్-బిపో-మిన్- అహాదిమ్- మినల్ ఆ -ఆలమోన్. 81, ఇన్న-కుమ్-ల 

తూనర్ రిజాల-షవొ-వతన్ - మిన్ దూనిన్-నిసాఇ-బల్ -అన్-తుమ్-ఫాముష్ - 
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మున్-రిఫూన్. 82, వనూ-కాన-జవాబ-ఫౌామీహీ-ఇలా-అన్-భాలూ - అఖరి 
జూ-వాక్-మిన్-ఖర్- యతిాఠమ్-ఇన్న-వుఎమ్-ఉనాసున్ = యత-తనొా - హా 
మూన్, 88. ఫఆన్ - జె నాహు-వ-అహ్ి-లవాూ ఇల్ -లమ్-రఆత-హూ- కానల్- 

మినల్-గావిరీన్' ,84, వ-అమ్తర్నా.అతై హిమ్ -ముర_రన్ -ఫన్. _-జార్ *కెఫ కానా 

ఆభిబకుల్ -ము కమిన్ , 

80, మేము లూతును పంినపుడు ఆతం తన జాతివారిలో వమి ఇం 

తకు ఫవూర్వము లోకములో ఎవండును చేయని అసహ్య కార్యమును మిరు 
చేయు చున్నా, రా! 81. మారు స్ర్రీలను వదలి కామముతో ఫురుషుల యొద్దకు 

పోవుచున్నారు. మలీమోరు మితిమోాఆి పోనువారుగా నున్నారు ఆని పలి 
"కను. 82, మలి ఆతని జాతివారు మోవురమునుండి వీరిని వెడలంగొట్టుండు, 

వీరు పరమా పవితులుగా నుండవలెనని కోరుచున్నారు. అని మాత్రమ" జవొ 
బిచ్చిరి, 88, ఆవిదప మేము ఆతనిని ఆతని యింటివారిని రక్షించి తిమి. కాని 

ఆతని భార్యను రశ్షీించ లేదు, ఆమ్ అచ్చట నుండువారితల్ంచాటుం డిపో యును 

54. మజియు మేము వారిపై రాళ్ళవానను రురివీంచితిమి. కావున పావుల 
. గతి యేమాయెనో చూడుము. 

వ్యా॥ 80. లూతు (ప్రవక్త హాజత్ ఇచాహీము పివక్త్మయొక్క- ఆ 
న్నకుమారు(డు.తన చేశమగు క్రరాఖును వదలి సీరియా "దేళమునకు పాజ్రత్. 

ఇ(బాహీ పీములో కూడ వచ్చియుంజెను. సదూము వారికి బోధించుటకుంగాను 

"దేవుండు లూతును వారియొద్దవం బంపెను. సదూము వారు అనేక పాపకా 
రసములు చేయుచుండిరి. బ్రంతవలుకు మానవులు నీ (స్ర్రైలను లను వదలి వురుషు లతో 

నంభోగము చేయకుండిరి. ఈ యసవ్యా కార్యమును లోకయ ఎఅతుంగకుండాను. 

సదూము వారు కొత్త తంగా ఆపాపములో పడియుండిరి, లూతు ప్రవక్త (పజ 

లకు అట్లు చేయవలదని బోధించెను, ఇది నీచకార్యము, ఫఘోరపొళకము, దీని 

ఫలితము చాల చెడ్డది, 81. (స్ర్రీలను వదలి వురుషులతోకలియుట సహాజ ధర్మ 

మునకు విరుద్ధము" అది మితిమోఆి పోపుట. కావున దాని వదలివపెట్టుండు ఆని 

బోధిం చెను. శి, "కాని సదూమువారు లూతును ఆతని యింటివాదీని . పురము 

నుండి చెడలంగొట్టవలెను. మేము చేయునది నీచశార్యము, కావున నీచులతో 

పరను పవ్నిత్రులగు వారుండకూడదు, కావున వీరిని తజణుమః గొట్టుట మేలని 

పలికిరి, ౫9, సదూము వారు దేనని (ప్రవక్తను తిరస్కరించి తమ “దుష్టత్వము 

లో మితిమాఆి పోసాగిరి, ఈదుష్షులత లూతుభార్య శేరి యుండెను, అమి 

లూతు ఇంటికి ఎవరెన అతిథులు వచ్చిన పురము వారికిం దెలుపుచు వారితో 
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ఆ నీచ కార్యము చేయుటకు (పేరేవీంచు చుండినది. కావున "దేవుని శిక్ష రాకీ 
పూర్వము లూతుభార్య తప్ప మిగిలిన లూతు ఇంటివారు దేవుని "సెలవు 
పొంది సదూము వారి పురము వడలి పోయిరి. వారు నురశ్షి తముగా వెడలి 

పోయిన విదప దువ్చులవై రాళ్లవాన కరిని పాపులు నశించిరి. వీరి దుర్గతి 
చూచి మానవులు బుద్ధి తెచ్చుకొని యట్టి నీ చశార్యములు నూనుకొనవలేను, 

ఇట్టి అనపాష్టి కార్యము స ఏయువారిశీ ఇస్తామలో వాల కఠినశిక్ష యున్నది, 

అత్రీవారిని రాళ్ళతోం గొట్టిచంపవలెను. 
న వాత జీ నీ. 

రు, వఖఇలా-మద్ యన ఆఖా హుమ్-గ -ఐెన్ -ఖా ల-యా- ఖౌమిఆ-బు 
అవా. 

దుల్లాహా-మాలకుమ్ -మిన్ -ఇలా హాన్" హైరుహూ-ఖద్ -జాఅల్ కుమ్ "బయ్యి 

నతుమ్-మి5 -రబ్బి-వమ్-ఫ-కా ఫుల్ కే ల- -వల్ -మాజానావలా-తబా- ఖసున్నాస- 
టీ 

అస్యూ-అవుమ్-వలా-తుఫ్-సీదూ ఫీల్ - అర్ బీ" బర-ఇస్తా పాపో - జాలికమ్- 

ఖై రుల్' లకుమ్ -ఇన్ -పనుమ్ -మూమినీన్, 86, వలా-తఖ్- ఉదూ - బికల్లి-సీ 

రాతిన్ “తూళఇ-దూన- వ-తనుద్రూన-అన్-సవీ' లిల్లాహి-మన్ "ఆమన-బిహీ. _ వత 

బా-గూ నహా-ఇవజన్ "వణ కరూ-ఇ బ్ -క నువ్ ఫలీలక్-ఫకస్.నరకమ్.వన్ - ప 
రూ-కెఫ సకాన-అఖిబతుల్ -ముఫ్ సీదీన్, రి? వలన్ _కానాతాబ్ర-ఫతుమ్-మిన్ “కమ్ 

లీ 

ఆమనూ- విల్-లజీ- ఉర్ "సీల్లుబీహీ చకా -ఫతుల్ - లమ్-యూమినూ - ఫస్స్- 
rl 

బిరూ-హాత్తా-యపొ-కు-మల్లాహు-బై ననా-వవువా_ఖైరుల్ "వోకిమిన్ , 

55, మజీయు, మద్యను వారి యొద్దకు వారి సెహూదరుండగు వ్వువి 
బును పంవితిమి. ఆతండు ఓ నాజాలతివారలార |! మారు చేవునినే యారాధిం 
పుండు, ఆతు దప్పు "వేటు "బేవృంయు మోకు రేండు. మోపఏభునునుండి మ్ 

యొద్దకు పమాణము (సూచన) వచ్చినది, కావున కొలతలను తూకములను 
ఫ్లూ రగ గ నియుషండు. జనులకు వారి వస్తువులను తగ్జించి యియ్యకుండు. మకీ 

భూమివై సవరణమైన విదప అుదు వెడుగు చేయక్ండు. మీరు విశ్వాసులు 
రెనచో లది మాకు మేలైనది. 86, మతి (పజలను 'బెదరించుటవను 'బేవుని 
విశ్వసించినవారిని "జనని ఏ) మార్షమునండి ఆటంకపఅ చుటకున్ను అందు వంకలు 
కోరుటకును దోవలలో కూర్వుండకుండు. మణి మీరు కొద్దిమందిగానుండగా 
దేవుడు మిమ్మ వృద్ధిపొండించిన దానిని స్మరింపుండు, మణి" యుపద్రవములు 
చేయువారి గతి యమాయనో చూడుడు, 97, మతయు మాలో కొొందటు 

దేవుండు నాకిచ్చి పంపినదానిని విశ్వసించి మణికొందజు విశ్వసింపకున్న చో 
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"దేవుండు మామధ్య తీర్చుచేయునంతవణకు బేచియుండుండు అని పలిచెను, 
వ్యా॥ 55, మద్యను వాయ వి[గపోరాధన చేయుటయేగాక కొలతలలో 

ను తూకములలోను (పజలను మో సవుచ్చుచు వారి హక్కులను కొట్టుచుండిరి, 
తూకములోను కొలతలోను తక్క._వచేయట "మోసపుచ్చుట భఘోరపాతకము, 
కావున షుఐబు పవ _క్షమద్నను వారికి బోధించుచు చేను నిజమైనప)వ క్రను. 
దానిగూర్చి పీమాణ (సూచన) మోకు చెలిసినది. నన్ను మీకు విశ్వనింపక 
తిరస్కరించితి ని మీరు దేవుని శిక్షకు పాత్రులగుదురు, -కావున [పజలవాక్కు 
లను పూర్తిగ నియ్యుండు. నా్రాయముగ హెచ్చుతగ్గులు లేక తూచి కొలచి 
ప్రజలకు వారి వస్తువులు పూర్తిగ నియ్యుండు, కొందు తమకు ఇతరులవలన 
ఏదైన వస్తువు రావలనీయున్న చో తమ హక్కు_కన్న హెచ్చుగా కొలిచి, 
తూది తీసికొనుదురు. తాము ల్రతకులకు ఇయ్యవలసియున్న చోతప్పుగాకొలిచి 
తూచి తక్కువగా నిత్తురు, ఇట్టి దోహాము, అన్యాయము విశ్వాసులు (ముస 
ల్మానులు) చేయరు, అట్లు చేయువారు సరియైన ముసల్మాను (భక్తులు) లు 
శానేరరు. ఇట్టి మోసములనలన చేశయమలో వడుగు గలుగును. సవరణగలిగి 
శాంతి గలిగిన విదప పాపముచేసి "దేశములో ఉపదివములు గలిగింప రాదు. 
86. మద్యను వారు దోవలలో కూర్చుండి (పజలను బెదరించి యన్యాయముగా 

పజల సాతు లాగుకొను చుండిరి, మలీయు షుఐబు (ప్రవక్త యొద్దకు పోయి 
ధర్మబోధ వినకూడదు అని విశ్వాసులను ఆటంకప అ చుచు, "దేవుండు పంన 
మతములో లోపములు కల్పించు చు (పజల మనస్సులు కలతనొందునట్లు వేయు 

చుండిరి. ఇట్లు చేయకూడదు. ఓ మద్వనువారలార ! మీరు సంఖనీలోను, 
ధనము నంధును తక్కువగా నుండ గా "బేవుండు మిమ్ముసంఖున్ట్రలో నెక్కు-వ గా. 

జేసి మిధనమును వృద్ధిపఖి చెను, డెవుని యనుగ)వాములను న్మరించి దేవుని 
కృతజ్ఞులురె విశ్వసించి స త్కా-ర్యములు చేసి "దేవుని (ప్రీతి పడయు(డు. మోకు 
పూర్యము గడచిన దుర్మార్దులగతి మయేువూయెనో యోచించి చూడుడు. ఆ 

దుర్నార్డు లెట్లు తము పాపముల ఫలికేయుపొంది నశించిరో చాని గనునించి 
మీగతికాడ అట్లు కాకుండుటక్షై మార్షము చూడుడు, అది విశ్వాసమార్షము. 
57. కీ మద్యనువారలారా ! "బీవుండు నాకిచ్చినదానిని మీలో కొందు విశ్వ 

సించి మతికొందలు విశ్వసింపక భే దాభ్మిపాయముగలిగియున్నారు గదా ! 

"దేవం డొసంగినడానిని అందును విశ్వనింపవలసిన విషయమే. ఆయిన మీలో 

కొందణు బీశ్వసింపక అవిశ్వాసులు గానున్నారు. అటు లైనచో ఆకాశమునుండి 

"దేవుని శిక్ష వచ్చి మీమధ్యను మామధ్యను తీర్పు చేయునంతవణకు వేచియుం 

డుండు, "దేవుని తీర్చు వచ్చిన పిదప ఎవరు నశించి ఎవరు రత్నింపంబడుదురో 
మీకుం చెలియనగును. చేవుంశు చేయు తీర్చు చాల న్యాయమైనది గా నుండును, 
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ఆతండు ఏలాటి యినా్య్యాయము చేయండు. ఎవరి కర్మలకు దగిన ఫలితము వారి 
కొసంగును ఆని సుఏబు (పవక మద్వను వారితో పలుకంగావారిలో నాయకు 

లిచ్చిన జవాబు రొంబోవు వాక కములలో పవెప్పంబడినది. 

తొమ్మిదవ కాండము 

ర్ ఖాలల్-మరి-ఉల్- అజీ, జీ.నన్- తక్టృరూూ"మిన్ - -శౌమిహీ-లనుఖ- జన్న క: 
లి Pn 

యా-షుఐ 'బు-వల్లజేన-ఆమనూ- ములక క మిన్- -ఖర్యగినా-జా-లత్ర-ఊదున్న-క -మిల్ల- 
అవాలి 

అవాలి 

తినా-ఖాల అవ-లె.కున్నా- కారిహీన్. 89. ఖదిఫ్-త్మరెనా- అలల్లాహి--క జి-బన్- 

ఇన్ -ఉద్నా-$ీమిల్ -ల తికుము- -బల్దా ఇజ్ జ్-నజ్ఞా-నల్లావు-మిన్ హోెవమా - య 
po 

కూను. లనా-అఆన్ నఊద-ఫీవో. -ఇల్లం. ఆన్-య షో-అల్లావుు- రబ్బునా- -వసిఆ-రబ్బు 
రీ లీ 

సా-కుల్ల-వై హై లన్ -ఇల్మన్_అలల్ లాహీ-తవక్క_ల్ " నా-రబ్బ-నఫ్-తవొ-టై శా ననా- 

వచె భైనాఖామినా-బిల్ -హఖ్ ఖః వ-అ న్త "క్రైరుల్. -ఫాలిహీన్. 00. 0. వళాలల్- 

మలజల్ -లజీన- కఫరూ.మిన్ ౫ ఖామిహీా లారి నిక్ - తబ తతుమ్ -షువిబన్ ల ఇన్న 

కుమ్-బ్రజర్-ల-ఖాసిరూన్, 9, ఫఅఖ"- జల్- హుముర్ - రజీ -ఫతు-స- అన్-బివూ 

ఫీ దారిహిమ్- జాసిమీన్, 92, అల్ -లశజీన-కజ్ -జబూ- వువబన్-కఅల్ - లవ్ 
వాల్ అనీ ఎంటీ 

యగ్-నౌ-ఫ్రీహా-అల్లదే నాకట్ -జబూ-షువిబన్-కానూ "వుముల్-ఖాసీరీన్ . 88, 

ఫత-వల్లాఆన్-హుమ్-నఖాలా యాఖౌమి-లఖ్సద్ - అబా-లగ్- తుకుమ్-రిసాలా తి. 

రబ్బీ-వ-నసకాతు-లవము.ఫైఫ-ఆసా-అలా-ఖౌ-మిన్-శాఫిరిన్. 
రర. అతని జాతిలో గర్సికులైన నాయకులు మేము తప్పక ఓవుఐబు! 

నిన్నును స్తో విశ్వసించినవారిని మాపునమునుండీ వెడలలొట్టుదుము, లేదా 
తిరిగి మొరు మామతీములోనికీ రండు ఆని పలికిరి. హువిబు, మేము ఇష్టపడ 
కున్నను తిరిగి రావలయునా ? 88. డేను మమ్ము మిామతమునుండి రశ్షించిన 
వీదప తిరిగి దానిలో చేరినచో మేము "దేవునిపె అసత్యము కల్పించినవారల 
మగుదుము. మా(ప్రభువగు "దేవుండు కోరిన తప్ప మేము తిరిగి యందు రా'జా 
లము, సర్వమును మా(పభువునకుం చెలిసీయేయున్నది, మేము "దేన్టనివై ననే 
ఆధారపడియున్నారము. ఓ మౌ (పభువా | మామధ్యను వూ జాతి వారిమధ్యను 
నాస్ట్రయముగ తీవ్పచేయుము, మతి నీవే అందటీకంటు బాగుగ తీర్చుచేయువాం 
డవు అని పలిశను, 90, మజియు ఆశని "జాతిలో ఆవి శ్వాన్నులైన నొయకులు 
మార మవఐిబును అనుసరి చినచో తప్పక మారు నహ ష్టమమాందినవారగుదురు 'అని 
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పలికిరి. 91. ఆ దప వారికి భూకంపము వచ్చి పట్టలా వాదు తెలవాజుసరికి 

తమ యిండ్లలో తేల కిందులుగ పడ చచ్చిరి, ౪2, ముఐిబును తిరస్కరిం చినవారు 

అందు ఎప్పుడును వసీంచియుండనట్లు నశించిపోయిరి, మవబును తిరస్క_ 
రించినవారే నష్టముపొంది నవ్నారెరి, 98, పిదప వారిసుండి మరలిపోయి క నా 
జాతివారలార ! నాప్రభువు సందేశమును మిోకందంజేనీతిని. మణి మా మేలును 
కోరితిని, కావున అవిశ్వానుశై పోయినవారినిగూర్చి ఏమి చింతింపవతెను అని 
మవిబు పలిశేను, 

వ్యా॥ 865, 89. నుద్వను వారిలో గర్వమునహించిన 'వెద్ద సాయకులు 
ఓ మఖబు! నీజబోధ మారు పట్టదు. నీవు నీబోధ ప్రచారము వదలి వూమతము 
లోనికి రమ్ము, లేనిచో నిన్ను నీతోంబాటు విశ్వాసులను మాపురయునుండి 
వెడలంగో శైదము ఆని జెదరింపసాగిరి, అందుకు మువిబు (ప్రవక్త ఓ జనులార! 
మోమతేము ధర్మ మైనదికాదు. అందు ఆవి శౌ ఏగముగలదు, మీరు అనేక పాప 

ములు చేయు నున్నారు, మోవుతములోనికి వచ్చుటకుమూాకిష్టమ లేదు, ఆట్టుమాకు 
ఇష్షములేకున్నను బలవంతము గా మోవమతములో కలుపుకొనుదురా ! అట్టు ఎన్న 
టికిని కానేరదు, "దేవుండు మీదు ర్నార్గమతము నుండి మమ్ము రక్షించి సనా 
ర్లము చూవిన వీదప మిమతములోనికీ మేము రా(జాలము, అట్లు మీమతములో 
చేరినచో "దేవుని పై అబద్ధము కల్పించినవారగుదుము, ఎట్టన ఇంతవలుకు "దేవుని 
సందేశము మోకు వినిపించి చేవుని మతమే సత్య మైనది. మేము సత్యముపలుకు 
చుస్నారము ఆని పలికీన వీదప మాతప్పుదోవకు వచ్చినచో, మా(ప్రచారను 
అసత్యమని ఒప్పుకొనినశ్లే గదా! అట్లు కానేరదు, మేము సత్యమును వదల. 
జాలము, "దేవుండు సర్వశ కుండును సర్వజ్ఞుందును, ఆవండు మమ్రూమరల్ప్సగలండు. 

కావున చేవుని యిష్టమును ఆటంకవలు చువారు ఎవరును లేరు, అతంతు కోరిన 

ట్టు చేయంగలండు, మాచేతిలోలేదు, మీ బెదిరింప్రల వలన మాకు భయము 
లేదు. ఎందుకన మేము సర్వశక్తుండగు 'దేవున్నివెన న యాధారపడియన్నారము. 
సర్వము ఆతని చేతిలోనున్నది. కావున మిమధజ్చను మామధ్యను న్యాయముగ 
తీర్పచేయుటడై ఆతనినే చేడుకొనుచున్నారము, ఆతనికంచ బాగుగ న్యాయ 
ముగతీర్పుచేయువారెవరును లేరు అని జవాబి చ్చెను,90.ఆపుడు దుష్షనాయకలు 

ప్రజలతో మిరు షుఐబు మాట వినినచో మాకు నష్టము గలుగును. _ మొద 
టిడి మీతాత మతొతల మతము పోవును, తూనిక కొలతలలో సరిగా వర్తిం 

చుటవ్లలన ఖ్రటా-లోకలాభాము పోవును అని సన్మార్షమునుం డి తప్పించుటకు య 

త్నించిరి, కావున వారి పాపకార్యములు మితిమాఆొపోయెను, "దేవుని శిక్షకు 
పాతుళైరి, అపుడు వార్శిపె మేఘములు కృమ్ముకొ నెను, అందుఅగ్నీ జ్యాలము 

లుండెను, ఆకాశమునుండి భయంకర మైన శబ్దము గలిగెను, భూకంపమువచ్చి 

08 
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తెల్లవాజుసరికి అవిశ్వాసులు తేమ తమ యిండ్లలో నేతల క్రిందులుగపడిచ' వైరి, 
వ్యా॥ 92, దుష్టనాయకులు షుఏబును ఆతనితోంబాటు వి శ్వాసులనః ప 

మునుండి వెడల గా శైదమని (పజ్ఞచేనిరిగ దా! మూడుండు, వారిదుర్షతి ల్ డం 

యెనో! వారు తమ నగరములో లేనట్టుగనే నశించి పోయిరి, వారు విశ చీ 
న నష్టము గలుగును అని పలికిరి గదా! తుదకు అవిశ్వాసులే నష్టము బీ" న్ 
గదా! 98 ఫవిబును ఆతనితో6 కూటు విశ్వసించినవారును -దేవునీజే ర$ చ 
బడిరి, మద్యను వారు నశించిన పిదప ఫవిబు (ప్రవక్త వారిని గూర్చి య ష్ 
లువ చున్నాడు. "నేను సర్వవిధముల్య మేలుకోరి "జీవుని సందేశము అంగ కని, 
మత (పుచారము చేసితిని, కాని దుస్తులు వినక తేమ కర్మల ఫలితేము పం 

నశించిన వారి విషయము చింతించి (పయోజనము లేదు, అవి శా (నుల దడ 

చూచి (ప్రజలు బుద్ధి తెచ్చుకొని ఖురాను గ్రంథమును విశ్వసించి "దేవుని a 

పసడసీ యుభయ గశక్రమయులలో జయము పొందుదురు గాక! 

94, వమా-అర్-సల్నా-ఫీ ఫీఖుర్యతిన్ మిన్-నబియ్యిన్-ఇల్లా- ( అక్ నూ నూ 

అవా-లహో-విల్ -చాసాల్ల-వజ్ “జగ్రాఇాల-అ -అల్లహుమ్ -౦ యజ్ -జ్యర- ఊన్. 0, 
అనాలో 

సుమ్మ-బిద్దల్నా-మకా-నస్- సయ్యి-అతిల్-హ స-నత.వాతా- ఆ అఫా - వఖ్లాకరా. 

ఫద్ మస్ప-ఆబౌ-అనజే జరా ఉ-వస్-స( రాజ్ ఫఅఖజ్ నావ్యుమ్-బగ్- తత్ -వ 

వుమ్ _లా-యవ్-ఉరూన్ ॥ 

94. మణీయు మేము (ప్రవ క్షను పంపిన (పతిపురయలోను అ-దుండు. 
వారు వినయముగల వారగుట్టశై వారికి కష్టమును దుఃఖమును గలుగం జేసీ తుమి, 
95, ఆపిదప కీడును మేలుగా వ మార్చి లిమి, “కందకు వారు వృద్ధిపొంది మాజా లత 

ముతాతలకు కష్టములును సుఖములును గలిగినవి అనిపలుక సాగిరి, వీదప ము యు 

వారినే ఆకన్మకముగ పట్టితిమి, మతి వారికి (ఆది) తెలియపంటెను. 
వ్యా 94,95, “దేవుండు తన (ప్రవక్తలను పజల యొద్దకు పంపుచువ ఇక 

ను (ప్రజలు (పవక్కబోధ వినక తిరస్కారము వహించినచో 'వ్రజలకుబుద్ధి హా శ 

భాయభాక్తులు వహించుటకు గాను హోమము రోగములు మొదలగు కష్టములు 

గలుగును. కప్షదు ఖుములు గలిగియు ప్రజలు సన్నార్గమునకురానిచో కష్టమ్పంలు 

తొలంగి సౌఖ్యములు గలుగుచున్నవి, ఎందుకన (ప్రజలు “దేవుని మేలున్సన్య 0 
చి యన కృతజ్ఞల్నుర విశ్వ్వాసు లగుదు రేమోయని. కాని. దుష్టస్యభావ్య్వ్వ్య్యాల 

దుర్మార్లులు ఇవాలోక సాఖ్యములకును సంపదలకును సంతాన స్థ (కిని 
మోసపోయి మల "వాచ్చుగా దుర్యార్దమునకు లోనె ప్రవక్షల్హాను. 

తిరస్క-_రించు చు కష్టము నకు వెనుక సుఖము వచ్చు చుండును, ఇట్లుస్టుండ 
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మాఫూర్వికుళై న తొతముతాతలకు కూడనంభవించెన, ఇందువి శ్వౌాసమునకును 
ఆవి శ్వాసమునక్రును సంబంధము లేదు అనీ గర్వముతో పలుకుదురు. అపుడు ఆక 
స్టికముగ దుర్మార్గులకు తెలియకుండ నే "దేవుని శికవచ్చి వారిని పట్టును, వారు 
తమ కర్ణుల ఫలితము పొంది నశింతురు. కావున మానన్రనవ నేచైన కష్టము 
గలిగినవుడు తాను చేయుచున్నట్టి పాపమును వవలి భయభక్తులు వహింప 
వలెను. సంపదలు సౌఖ్యములు లభించునపుడు దేవుని యందుకృతజ్ఞ తేచూ పవ లెను. 
పాపములను మానుకొనవలెను. 

96. వలెౌ-అన్న-అవొా-లల్ -ఖురా_ఆమనూ-వల్-తఖా-ల-ఫకహొనా- 

అలై పిమ్-బర కాతిమ్-మి నస్-నవూఇ-వల్ "ఆర్ బి. వలాశకిన్-కజ్ -జబూ-ఫ - ఆ 

ఖజే నా-వుమ్-విమా-కా నూ యక్" సిబూన్. 97. ఆఫ-అమిన-అకొ - లుల్- 

ఖురా-ఆన్ -యాలతి-యహుద్ "దాసునాబయిీిా తేన్-వ బుష్ - నాఖ్తి -!మూన్. 
pe | 

98. కె ఆమిన అవొ-లుల్ -ఖురా- అన్-యా-తియ-వ్యమ్-పౌనునా-జు. వాన్. 

వవుమ్-యల్ -అబూన్, 99. అఫ-అమినూ - మక్ -రల్లాహి-ఫలా- యాామను 

మక్ "రల్లాహి-ఇల్ -లల్ _ఫాముల్. ఖా సీరూన్, 

96, మజణియు స్రకనివాసులు విశ్వసీంచి భయభకులు వహించి యుండి 
"రని మేము ఆకాశమునుండియు వారికింగాను మేలు శుభము లొనంగి యందు 

ము, కానివారు మా సూచనలను తిరసు-_రించిరి. కావున వారి కర్మలకు బదు 
లుగా మేము వారిని పట్లితిమి. 97, వమి? పురనివానులు రా(తియందుపరుండి 

యుండగనే మాశిక్షు (ఆపద్స వారికి వచ్చును అను భయము వారికి లేదా! 
98, లేక వురనివానులు (పొ నైక్కీనపుడు ఆటాడుచుండునపుడు మాశ్లిక్షవారికి 
వచ్చునని వారికి భయములేదా! 99, వమివారు 'బేవుని శిక్షనుండి నిర్భయయలు 
గా నున్నారా! నష్టముపొాందువారు తప్ప నితరు అెవరును బేవుని శిక్షనుండి 
నిర యులు గా నుండరు. 

వ్యా! 96. (పజలను శిశ్షింపవలెను అనియే ేవుని యిష్టము కాదు, 
దుర్మార్గులు తేమ తమ దుర్మార్మముల వలన (ప్రవక్తలను దేవుని సూచనలను 
తిరస్కరించి "జీవ్సుని శిక్షకు పాతులగుచున్నారు, ఏయే పురములకు చేవు( 
డు తేన పృవక్శలను పంచెనో అచ్చటివారు ప *వక్ష్తల మాటలను విని దేవుని 
విశ్వసించి సత్కా_ర్యములు చేసీ పొపకార్యములు వదలి భయభక్తులు వహించి 
యుండినచో వారు చేవుని దయకు ప్నాతులై ఆకాశమునుండియు భూమినుండి 

యు వారికి మేలు శుభములు చేవుని యను[గవాములు గలిగి యుండును, శాని 
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తెల్లవాలు సరికి అవిశ్వాసులు తమ తేమ యిండ్లలో నేతల కిం దులుగప పడిచచ్చిరి. 
వ్యా! 92,దుష్టనాయకలు షుఐబును ఆతనిలోంబాటు విశ్వాసులను పుర 

మునుండి వెడల గొశైదమని (పజ్జచెసీరిగదా! చూడుండు, వారిదుర్లతి మేమా 
యెనో! వారు తమ నగరములో లేనట్టుగనే నశించి పోయిరి, వారు విశ్వసించి 
న నష్టము గలుగును అని పలికిరి గదా! తుదకు ఆవిశ్వానులే నష్టము పొందిరి 
గదా! 938, ఫవిబును ఆతనితోం బాటు విశ్వసించినవారును దేవునిచే రత్రింపం 

బడిరి, మద్యను వారు నించిన పిదప ఫవిబు (ప్రవక్త కృ వారిని గూర్చి యిట్లు ప 
లుకు చున్నాడు. నేను సర్వవిధముల్యమేలుకోరి “జీవుని సందేశము ఆందంశేసీ 
మతే (పచారము చేసితిని, కాని దుష్టులు వినక తమ కర్మల ఫలితేము పొంది 
నశించిన వారి విషయము చింతించి (పయోజనము లేదు, అవి శ్వానుల దుర్ల తిని 

చాచి (ప్రజలు బుద్ధి తెచ్చుకొని ఖురాను గ)ంథమును విశ్వసించి చేశుని గీతి 

పడనీ యుభయా లోకములలో జయము పొందుదురుగాక! 

94, వ-వూ-అర్ -సల్నా-ఫీ ఫీ-ఖర్యతిమ్ మిన్ -నబియ్యిన్ -ఇల్లా- 6 అఖజ్నా నా" 

అవా .లహో-బిల్ _చాసాల్త-వబ్" "జర్రాశ-ల-అ -ఆల్లనబమ్-౮ యజ్ -జర- ఊన్. 95, 
ల 

సుమ శ్రబిద్దలాషా-మకా-నస్ " సయ్యి-ఆతిల్ -సహా స-నత-వా త్రా- అఫా - వఖాలూ- 

ఫద్- మస్ప-ఆబౌ-అనజ్ -జషరాఉిా-వస్-సరాడ్ ఫఆఖబ్, నావృుమ్-బగ్- తతేన్ -వ 

వుమ్ -లా-యస్-ఉరూస్, 

94. మలీయు మేము (ప్రవ క్షను పంపిన (పఠతిపురములోను అందుండు 

వారు వినయముగల వారగుట్నశై వారికి కష్టమును దుఃఖమును గలుగం జేసీతిమి, 
95, ఆపిదప కీడును మేలుగా వ మార్చితిమి, , తుదకు వారు వృద్ధిపొంది మాతౌత 
ముతాతలకు కష్టములును సుఖములును గలిగినవి అనిపలుక సాగిరి, వీదప మేము 
వారిని ఆకవర్ణకముగ పట్టతిమి, మణి వారికీ (ఆది) తెలియకుంజను. 

వ్యా! 94,95, -బేవుతు తన (ప్రవక్తలను పజల యొద్దకు పంపుచువ చ్చె 

న్కు (పజలు (పవక బోధ వినక తిరస్కారము వహించినచో 'ప్రజలకుబుద్ది వచ్చి 

భయభక్తులు వహించుటకు గాను హొమము రోగములు మొదలగు కష్టములు 

గలుగును. కష్ట దు[ఖుములు గలిగియు [ప్రజలు సన్మార్లమునకురానిచో కష్టములు 
తొలగి సౌఖ్యములు గలుగు చున్నవి, ఎందుకన (ప్రజలు “దేవుని మేలునున్నరిం 
చి మొన కృతజులురె విశ్వాసు లగుదురేమోయని. శాని_దుష ప్పన్వభావముగల 
దుర్మాష్టలు. ఇపాలోక్ సాఖ్యములకును సంపదలకును సంతన నృద్ధికీని 

మోసపోయి మణీ హాచ్చుగా దుర్మార్ధయునకు లోనై (పవక, లను 
తింస్కరించుచు కష్టము నకు "వెనుక నుఖిము వచ్చు చుండును, ఇట్టుకూడ 
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మాఫూర్వికు కై న తాతముతాతలకు కూడనంభవించెను, ఇందువిశ్వౌాసమునకును 

ఆవిశ్వాసము నకును సంబంధము లేదు అని గర్వముతో పలుకుదురు, అపుడు ఆక 

స్మికముగ దుర్మార్గులు తెలియకుండ నే "దేవుని శిక్షవచ్చి వారిని పట్టును. వారు 
తమ కర్మల ఫలితము పొంది నశింతురు. కావున మానవునకు చేదైన కష్టము 
గలిగినవుడు తాను చేయుచున్నట్టి పాపమును వదలి భయభక్తులు వహింప 
వలెను. సంపదలు సౌఖ్యములు లభించునపుడు 'బేవునియందుకృతజ్ఞతచూ'పవ లెను. 

ఖ్ త్ల 
పాపములను మానుకొనవలెను, 

ర! 

96. వలౌ-అన్న-అవా-లల్ -ఖురా-ఆమనూ-వల్ -తఖా-ల-ఫతవొానా- 

అలె హిమ్-బర కాతిమ్-మిన స్-సమాబ్ర"వల్ "ఆర్ జి 'వలాకిన్-కచ్ -జబూ-ఫ - ఆ 

ఖజ్ నా-వుమ్-బవిమా-కానూ-యక్ - సీబూన్, 97. అఫ-ఆమిన-అహొ - లుల్ - 

ఖురా-ఆన్ -యాతి-యహుమ్ "చాసునాబ యా తన్-వ బూమ్" నా9ఇ -!మూూన్. 
లీ 

లి 

98. ఈ” అమిన ఆహొ-లుల్ -ఖురా-అన్ -యా-లియ-ముమ్ -బాసునా-జు- హాన్- 

వవుమ్యల్ “అబూన్ .99- అఫ-అమినూ - మక్ -రల్లాపా-ఫలా-యా-మను 

మక్ "రల్లాహి-ఇల్ -లల్ - ఖాముల్ -ఖాసీరూన్, 

96, మణీయు సురనివానులు విశ్వసించి భయభక్తులు వహించి యుండి 

-శీని మేమ ఆశాశమునుండియు వారికీంగాను మేలు శుభము లొనంగి యుందు 

' ము, కానివారు మా సూచనలను తిరస-రించిరి, కావున వారి కర్మలకు బదు 

లుగా మేము వారిని పట్టితిమి. 97, వమి? పురనివాసులు రా(తియందుపరుండి 

యుండగనే మాశిక్ష (ఆపద) వారికి వచ్చును అను భయము వారికి లేడా! 

98, లేక వురనివానులు (పొ నైక నపుడు ఆటాడుచుండునపుడు మాకిక్షవారికి 

వచ్చునని వారిక్ భయములేదా! 99, వమివారు "దేవుని శిక్షనుండి నిరృయులు 

గా నున్నారా! నష్టమపొందువారు తప్ప నితరు లెవరును చేవుని శిత్షనుండి 

నిర్భయులు గా నుండరు, 

వ్యా! 96. ప్రజలను శిక్రింపవలెను ఆనియే "దేవుని యిష్టము కాదు, 

దుర్మాగులు తమ తేమ దుర్మార్షముల వలన (పవక్షలను దేవుని సూచనలను 

తిరస్కరించి చేవుని శిక్షకు పా(తులగు చున్నారు. వయే పురములకు ేవుం 

డు తన పీవకృ్శలను పంపెనో అచ్చటివారు ప 'వకల మాటలను విని దేవుని 

విశ్వసించి సత్కా- రకములు చేసీ పాపకారష్థిములు వదలి భయభక్తృలు వహించి 

యుండిన-చో వారు జేవుని దయకు ప్మాతు_తై ఆకాశమనుండియు భూమినుండి 

యు వారికి మేలు శుభములు చేవుని యను[గ్రవాములు గలిగి యుండును, కాని 
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వారట్లు చేయక అఆవిశ్వాన్నుతె ప్రవక్తలను తిరస్కరించి పొపళారశ్థియములు చేయ 

సాగిరి. దానికి ఫలితముగ వారు నశించిరి, 97. ఇయ ఈవాక్యములలో హజల్" 

వై గంబరలవారిని నమ్మక ఆవిశ్వాన్నులైన వారికి మందలింపు గలదు. హ్మాజత్ 
ముహమ్మదు వారికీ వూర్వముండిన జనులు (పపక్షలను నమ్మినందున నశించిరి, 

ఇంక రసూలు వారివి విశ్వ సింపని వారికింగూడ ఆదుర్లతి పట్టునని వారికి భయ 

ములేదా!ర్యాత్రిఫ్రూంట మైవుణిచి సిద నాఖ్యమాలో నిమగ్నులై యమన్న పుడు 

దేవుని శిక్షవచ్చి వారివి 6 బడిన వాేమి చేయంగలరు, ఎందుకువారు నిర యు 

లుగా నున్నారు, లేక పగటివూంట ఇపాలోక కార్యయులలోను ఆసు పొటల 
లోను నినుగ్ను లై యున్నపుడు ఆక స్మీకయ చేవుని శిక్ష వచ్చునని వారికీ భయ 

ములేదా! మజెందులకు నిర్భయులు గా నున్నారు. “దేవుని శితకు భయపడక 

ఇనాలోక భోగములలో మునిగి పోవుట నష్టము పొందువారి పని, కావున 
ఉభయ లోకములలో నష్టునుండి తప్పించుకొనుటకు “దేవుని శివకు భయపడి 
విశ్వసించి సత్కౌా-ర్గ్యములుచేయుట మానవులధర్మము అని షా చ్చరింపయబడి యె. 

a 

100. అన-లమ్-యహొది-లిల్-లజీన-యరి-సూనల్-అరిజ-మిమ్- బలది- 
ఆవొ-లిప*-అల్ -లౌ-నపా ఉ-అసబ్నా వుమ్-బిజునూ-బిపామ్-వన లత్-బజల 

అవాలని 
లీని అలీ 

లా-ఖులూ-బీహిమ్-ఫహుమ్_-లా-యస్-.మడఉఊన్, 101. తిల్క.ల్-ఖురా- నలు 

స్సు అలైక-మిన్ "ఆంబా-ఇహో_వ-లఖద్-జాఅత్ -.వుమ్-రునులునుమ్- బిల్. 

బయి్యష్థ'నాతి-ఫమా-కానూ-లి-యూమినూ-బిమా-కజ్ -జబూ-మిన్-ఖబ్బు ర్బా 

లికయత్ -బ-ఉల్లావు-అలా-ఖులూ-బిల్-కాఫిరీన్, 102. వమా- వజద్నాాలి- 

అక్ -సరిహిమ్ "మిన్ -అహ్--దిన్ -వ-ఇన్-_వజ దీ నాఅక్-సరామ్-ల-ఫాసి ఖిన్. 
100. భూమివై నున్నవారు నళించిన పిదప భూమికి వారసులైనట్టివార 

ని మేము కోరినచో వారి పాపములకుంగాను వారిని పటుదుము అనునది వారి 
అ అ 

ల కి స్పష్టపడ లేదా. మణీ మేము వారి ప్యృాదయముల వై ముద్ర వేసియున్నారము, 
"కావున వారు (బోధను) వినను, 101, మణియు ఈ వురముల విషయములు 
కొన్నిటిని నీకంబెలుక్రచున్నా రము, మటి నిశ్చయము గావారియొదకు వార 
వక్తలు సూచనలు త్రీసిక్రొ వ 

కొలు సూచనలు త్రీన్సీ ని వచ్చియున్నారు, ముందువారు తిరస్కరించి యు 
న్న దానిని మరల విశసీంప-రి, ఇట్లు అవిశ్వానుల హృవయములనై "దేవుండు 
ముద పెంయు చున్నాండు, 102. మటి నారిహోని “వెక్కు_మంది వారు చేనీన ఒడం 
బడికను నెర వేర్చునట్లు మేము కనుగొనలేదు. మతి వారిలోని చెక్కు_మందిని 
ఆవిదేయులుగ కనుగొంటతిమి, 
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వ్యా॥ 100, పూర్వము అనేకులు, పివక్తల బోధలను వినక అవిశ్వా 

స్యులైనందున నళించిరి. వారివీదప భూమికి వారసులై నట్రివారు తమ పూర్వికుల 

దుక్షతిని చూచి బుద్ది తెచ్చుకొ నవలెను, తామకూడ “పాపములు చేనీనవ్లో 
వూర్వికుల వలె జీస్ప్ని శిక్షకు పాతులగుదురని వారికి స్పష్టముగా. చెలియ 
లేదా అని సాచ్చరింపం బడియెను. 101. మానవుడు ఒకతూరి ఒక విషయ 

మును అబద్ధమని తలంచి దాని తిరన్క-రించినచో ఎన్నితూర్లు బోధించినను వాం 

డు నమ్మం: ఆస్టీతిలో పాని హృదయము ముద్ర పడిపోయి బోధను విన 

జాలండు, అస్థితినే “దేవుండు ముద బే సెను అని చెప్పం బడియును, కానన (ప్ర 

వక్తలు జనులకు "దేవని సూచనలు బోధించి తమ ధర్మమును నెర వేర్చిరి. తీర 

స్మ-రించినట్టి జనులు "బేవుని కోపమునకు పాకు లైరి. 102. మానవు లందణు 
ను తాము పుబ్లక పూర్వము “దేవునితో నీవు నూప్రభువని అత్మలోకము (ఆల 

మె ఆర్వాహో) లో ఒప్పుకొని యున్నారు, ఆ యొడంబడిక (అవాదు)ను చెలు 

పుటశై (ప్రవకృలువచ్చి చేవునినే పూజింపుండు అనిబోధించిరి. కాని వెక్కురు 
మానవులు తౌము వేసియుండిన వా గ్హానము "నెర వేర్చక విగహో 'రాధనలో 

పడిపోయి దేవునికి అవిధేయు లైరి, మజేయు కష్టములు పడినపుడు వెక్కురు 

మానవులు “దేవునిని (ప్రార్థించి కష్టములు తోలంగిన విశ్వసింతుము అని పలికి 

యు దాని నెరవేర్చక అవిధేయీ బై "ఆరి, పెక్కుమంది మానవులు పరస్పరము చే 

యు ఒడంబడికలను కూడ "నెరచేర్చక అవిభేయు లగుచున్నారు అని చెప్పు 

బడియెను, 

108, సుమ్మ-బిఅస్నా-మింబిఆ-దిహిమ్ -మూసా-బిఆ-యాతినా - ఇలా- 
ఇటీ టి 

ఫీర్-కొన-వ.మల- -ఇహీ"ఘాలమూ-బిహా-ఫన్. జుర్-ేహకాన-ఆఖి-బతుల్-ముఫ్ 

నీదీన్, 101, వాఖాల-మూసా-యా- ఫర్ -బొను-ఇన్నీ_రసూలుమ్ -మిర్ రబ్బిల్ 

ఆలమాన్, 105. పాఖి-ఖన్-ఆలా-ఆల్ -లాఅఖూల" తాలల్లాహి -ఇల్లల్ -వాఖ్ ఖ- 

ఖన్ -జీతుకుమ్-బి-బయ్యినతిమ్-మిర్ రకుబ్బిమ్-ఫఆర్ నీల్ -మఇయ.- బనీఇసా- 
ఈల్ + 106. ఖాల-ఇన్ కున -జీత- బి-ఆయతిన్ -ఫాతి- బిహా-ఇన్ - కున్త - మినన్- 

సాదిఖన్. 10%. ఫఅల్ ఖా “అసావు- ఫలజా హీను సుల-బానుమోమువీన్, 108, 
be జానీ 

వననజఆయద హరూం- ఫఇజా-హియ- మె జాడ లిన్ న్_నాజిరీన్, 

103. ఆవీథప, వారి తరువాత మేము మూసాకు మా సూచనల నిచ్చి 

యాతనిని ఫిర్ కొను, యొద్దకును వాని నాయకు ల యొద్దకును పవీతిమి, కావున 

వారు ఆసూచనలను తిరస్కరించి యవిశ్వాసులైరి, కావున దుర్మార్గులగ తియే 
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మాయనో చూడుము. 104మణీయు మూసా “ఓపిర్ ఇను) చేనునర్వలోక 

ముల ప్రభువు యొక్క. పృవక్షను. 105. దేవుని నుండి సత్యము మా[తమే 

పలుకుట నాకు దగును, మాపభువునుండి సూచనను తీసికొనివచ్చి యున్నా. 
డను, *శావున ప్తి సాయీ లయులను నావెంటపంవి వేయయము.'” అని పలికెను. 

106. నీను వీడైన సూచన తెచ్చి యుంజి వేని నీవు సత్యవంతుండ వే యని 
దానిని దినీకొని రమ్ము” అని ఫిర్ బొను పలిశెను, 107. అవుడు మూసా తన 

చేతికజ్డను (క్రిందంబడ వేయం గా అదిన్నన్షమై న పెద్దపామా యొను, 108, మణీ యు 
మూసా తన చేతిని ప్రయంగా అది చూచువారికి తెల్లగా కనయిజణెను. 

వ్యా! 108. ఇంగ -ఈవాకస్టములలో నూవు వూదు సాలివ లూతు 

షువిబు (పక్కల పిదప వచ్చిన (పవక్త మూసా విషయము చెప్పంబడుచున్నది. 

ఫిర్ బొను ఈజిప్టు (మిసరు) నకు రాజు, ఆతండు ప్రభుత్వగర్యయులతో తానే 

దేవుడని పలుకుచు (ప్రజలు తన్ను పూజింప వలెనని చాటించెను, ఇసా)యీలి 
యులను బానినలుగం చేసికొని వారిని హింనీంచుచుం డెను. ఇ్ల(సాయీలి యులను 
ఫీ5్ చెను బాధనుండి రశ్నీించుటపలగాను దేవుడు మూసా ప్రవక్తను నియ 

మించెను, మూసా(పవక్త ఫిర్ బనును పలువిధములుగ బోధించి వానికిని వాని 
సాయకులకును చేవుని సూచనలు చూపవీంచెను, కాని ఫక్ బెౌనుతోంబాటు వా 
నిజనులు దేవుని సూచనలను తిరస్కరించి "దేవుని శిక్షకు పాతుతై నశించిరి, 
వారి గతి తెలిసీకొని పీజలు బుద్ధి తె చ్చుకొ నవ లెను, 104. మూసా(పవక్షృఫిర్ 
జను వద్దకు పోయి నేను జీవుని (పవక్కను, నీకు లోంబడియన్న ఇ(సాలీయు 
లను నావెంట పంవివేయుము. సీరియా "దేశమునకు వారిని దీసీకొని పోవుదును, 
వారు న్వేచ్చముగా తమ "దేవుని ప్రార్ధింపంగలరు, సీరియా "దేశము ఇ(స్రాయీలి 
యుల ేశ్లము, వారి పెద్దలగు హా(జత్ 9(టాహీము (ప్రవక్త ఇరాఖు “దేశమును 

వదలి సీరియాబోసే వసింపసాగిరి, పిదప యూసుఫు (పవ క్మృశాలములోళసా) 
యీలియులు -ఈబిష్టునకు పోయి వసింపసాగిరి. ఆకిదప ఫికర్ బటెను కాలములో 

ఇ(నాయీలియులకు అనేక చాధలు కలుగసాగాను. వారిని రశ్చించుటకు చేను 
డు మూసాను (పవక్తగాం జేసి ఫిక్టొను వద్దకు పంపెను, నేను బేవుని పవక్త 
అని డెలుపు నూచనకూడ “నేను తెచ్చియున్నాను అనిపలుకంగా ఫిర్ చను చా 

నిని చూపిం చయ ఆ'నెను. అపుడుమూసా ప్రవ క్ష తనచేతికజ్టను నేలవై వేయం 
గానే అది పెద్దపానాయెను. అది చూచి ఫీర్ జొను భయపడసా"ిను, మరల 
మూసాపన క్త ఆపామును తన చేతిలో పట్టకొన గానే అది తిరిగి చేతికజ్ఞగా 
మాజిపోయెను. డవ సూచన మూసాప్రవక్ష యిట్ల చూచెను తన చేతిని 
తన చంకలోనికి. దీసీకొని పోయి బయటికీ దియంగానే అది తెలగా చాల 

ళా 

కాంతితో (ప్రకాశింప సాగాను, ఆది ఆందటును చూచిరి, దీని కిదప జరిగినవిష 
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యము రాబోవు వాక్య ములలో చెప్పబడినది. 

109- ఖాలల్ -మలఉ్-మిన్ -ఖౌమి- ఫిర్ -జా జాన-ఇన్న హోడా-ల- సాహిరున్ 
ఆలీవ్, 110. యురీదు-అన్ -యుఖ్-రి జకుమ్-మిన్-లఅర్ _బికుమ్ .ఫ-మాజా-తామ 

రూన్, 111], ఖాలూఅర్ లీనొ-వాఅఖాహు- వ.ఆర్ -సి్ =? ఫిల్ -మదాఖని-హోషి. 

రీన్, 112. యాళూక-బికుల్లి సాహిరిన్_-ఆలీమ్. 118, జాఅన్-సహా-రతు-ఫిర్- 
అ 

కౌనాఖాలూ-ఇిన్న-లనా- ల-అజిన్- ఇన్- రున్నా- నవా నుల్ -గాలి వీన్. 114 
ఇటీ! 

ఖాల- నలమ్-వ-ఇన్నకుక్-లమినల్-మఖర్ర వీన్. 115, భాలూ-యా- మూసా 

బ్రమ్మా-అన్-త -తుల్ -ఖయ-వ- ఇమ్మా-అన్ “నకూననవొనుల్. -ముల్ . “ఖన్. 116. 
ఖాల-అల్ఘా- -ఫలమ్మా “అల్ - నా_సహారూ- అల్యు- - నన్నా సి-వస్త ర్ - 

జీ వాలీ 

బూ-వుమ్-వాజాడో- -బి-సిక్రారిన్-అజీమ్. 117, వ-జాా పైనా-ఇలా- మూసా? 

అన్ - ఆల్ ఖి-అసాక-ఫ ఫబజా- -హీశంయ- -తేల్ “ఖస్ర-మా'యాఫికాన్. 118. ఫవక్లు- 

ఆల్-సాఖ ఖు" వ" బతల. వూెకానూ 'యఆ- మలూన్. 119.ఫ “గులిబూఎవునాలి 

క_వన్ "ఖలబూ_సాగిరీన్ 120.వ ఉల్ -ఖియస్ నవా-రతు-సాజదీన్. 121.ఖాలూ 

ఆమన్నా-బి రచ్బిల్-ఆలమిన్. 122, రబ్బిమూసా-వసారూన్, 
109. ఫిర్ జను జనుల నాయకులు ఈతండు జాలవిద్య నెణింగిన గొప్ప 

మంత్రశాండుగా నున్నాండు, 110. మిమ్ము మో జేఛమునుండి వెడలంగొట్రవలె 

నని కోరుచున్నాండు, కావున మి" రేమి సెలవిత్తురు ఆని "పలికిరి, 111ట” ఫిర్ 
కొను ఆతనికిని ఆతనీ సెహాదరునకును కొంతకాలము గడువునిమ్ము. మణి 

నీవు పురములలో బంటులను పంవుము. 112. వారు పోయి జాలవిద్య నెజిం 
గిన గొప్ప మంత్వకాండను నీయొన్దకు తీసికొని వత్తుపుు అని పలికిరి. 118, 
మంత్రకాండ్రూ ఫిర్ బొనుయొద్దకు వచ్చి మేము గెలినచో నాకు కూలి (బవ 
మానము) ఉన్న దా అని పలికీరి. 114.ఫీర్ బొన్తు జాను. మజీయు మిరు నిశ్చ 
యముగా ఆజ్థానములో చేరనవారగుదురు ఆని పలిశెను, 115, వారు ఓమూసా 
తొలుత నీవు వేయుదువా లేక మేము వేయుదుమా అనిపలికిరి. 116.మూనా! 
వ్స్జే చేయుడు అని వలికిను, ఆవిదప వాము వేసి (పజల కన్నులకు కట్టుకట్రరి, 

మతి వారు ప్రజలకు భయము గలిగించిరి. మణీ వారు గొప్ప జాలవిద్యను 
- తెచ్చిరి, 117, మజణీయు మేము ఓమూసా! సీచే తికజ్బను పడపసేయుము అని 

సెలవిచ్చి లిమి, ఆపుడు ఆగి మంత్రకాండు) కల్పించిన దానిని (మింగ సా "గను, 
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118, కావున నిజము స్పష్షప ణెను, మఆి వారు చేసినది ఆస నత్త మాయను, 119. 

కావున ఫిక్బి”"ను జను లచ్చట ఓడిపోయి అవమానము పొందీ మరలిరి, 120, 

121, మణీ మంతకాండు) సాష్టాంగ నమస్కారము (సీజ్ఞా) చేసీ మూసా వో 

రూనులకు పిభువును సర్వలోక ముల ఫోషకుండునగు "దేవునిని మేము. విశ్వ 

సించితిమి అని పలికీరి. 

వ్యా॥ 109. మూసా ప్రవ క చూవిన సూచనలను ఫిర్ కొను చూచి 

భయపడి ఇది గొప్ప జాలవిద్య యని తలంచి తేన (పజలను, నాయకులను 

'సమావేశపఅచి వారి యభ్మీపాయము అడిగాను. ఆ సభలో నాయకులు, ప్రజ 

లతో అయ్యా ! మూసా గొప్ప జాలవిద్య చనెణీంగినవాడుగూ నున్నాడు, 

ఆతండు తన జాలవిద్య బలమున (పజలను తనకు విదేయులుగాం చేసికొని మిమ్ము 

మో దేశమగు మిసరునుండి 'వెడలంగొట్టవలెనని కోరుచున్నా(శు, కావున మా 
యభఖి[పాయము తెలుపుండు. ఏమి వేయవలెను అని అఆడుగంగా ఆందటును 

ఫిర్ జానుతో నిట్లు విన్నవించిరి. మాసా హోరూనుల విషయము తొందఅపడ 

వలదు. వారిద్దణికిని కొంత గడువునిచ్చి యంతలో బంటులను పురములలోనంపి 

గొప్పగొప్పమం[ తకాండ్రను రప్పించి మూసాను ఓడింపవలెను. (పోరూనుమూ 

సాప్రవక్త సహోదరుడు. "దేవునిచే మతప) చారమునందు మూసాకు తోడుగా 
నియమింపంబ జెను,) ఫిర్ ఇను తన (పజలమాట సమ్మతించి తనబంటులనుసం వీ 

పెద్ద పెద్దమంత కొండను రప్పించెను. 118.మంత్రకాండు) ఫర్ బొనువద్దకు వచ్చి 

మేము”లి చితి మేని మాకుబహుమానము (కూలి) ఇత్తువాఅనియడిగిరి. అట్టువారు 

కూలి ఆడుగుటవలన వారి మధ్యను (పవ _క్కమధ్యను "భేదము తెలియనాయెను. 

ఎట్లన ప్రవక్త క చేయు మతపచారముసకును కూలి (బదులు,) అడుగండు అపుడు 

ఫిర్ళూను కూలి ఏమి? దానికంకు హెచ్చుగా నొసంగుదును, మారునా ద 
ర్బారులో నుండ గలరు ఆని పలినెను, 115, దాని పిదప మంతేశాం(డును ఫిర్ 

జాను జనులును ఒక మైదానములో చేరిరి, అపుడు మూసా (పవక్తతో ఓయీ 
మూసా ! నీవు తొలుత నీచేతికబ్లిను పడ వేయుదువా లేక మేము మాచేతి 

కల్లులను తౌ )ళ్ళిను పడ వేయవలినా అని మంతిశాండ్రు ప్రశ్చించిరి, దానికి 

మూసాపివ_క్త ముందు మారే వయుండు. మాబటలమునంతను చూపుడు. తరు 

వాత నేను నాచేతికజ్టను వేయుదును. అపుడు సత్యము, అసత్యము (ప్రజలకు 

తెలియనగును ఆని పలి"కెను, అవుడు మంతకాండు తమ తమ చేతిక బ్రలను 

తా్రాళ్ళను భూమి వె పడ వేసిరి. ఆవి పాములవలేె ప్రజలకు కనంబడునట్టు (ప 

జల కన్ను లకు కట్టుకట్టిం. మైదానమంతే పాములుండునట్లు (పుజలకు త్రేయి ప్ర 

జలు భయపడసాగిరి, ఆపుడు మూసా(ప్రవక్త దేవుని చెలవుపొంది తన చేతి 
కణ్ణను పడ వేయం గానే ఆది పెద్దపామై మంత్రకాం[డ్రు కల్పించియున్నదానిని 



మి)ంగసాెను. మంత్ర గాండు ఏమియు వేయ లేకపోయి ఓడిషోయిరి. ఆిదస 
వారు మూసా చరావినది జాలవిద్యకాదు, అది "దేవునివలన గలిగిన నూచన 
అని నమ్మి వి? స్వ్వెస్నులెరి. ఫిర్ కొనును, వాని జనులును ఓడిపోయి అవమాన 
ముపొంది ఆచ్చటినుండి మరలిపోయిరి, 120, మంత్రకాందడు దేవుని మహిమ 
చూచి పరవళు తై సిజ్లా చసీరి, ఫిర్ కొను తాను 'జేశ్చడని పలుకుచుండినందు 
వలన వారు తవు విశ్వాసము వెల్లడించునవుడు, ఎవండు మూసా హోరూనులకు 
పీభువో ఆతండు వమూప్రభువు. అతంజె నర్వలోకములను పోషించు దేవుండు 
ఆతని "నే విశ్వసించితిమి అని పలికిరి, 

123, ఖాల-ఫీర్ జొ ను.ఆకున్తుమ్"బి హీ-ఖధి-అన్-ఆజన-లకుమ్- ల్రిన్న- 

హోజాఒల-మ్మకుమ్ “మకర్ -తుమూవు-కీల్ -మదీన తి-లి.తుఫ్-రజూ - మిన్ సో 
తీ జ్ఞా 

అవా-లహో-"ఫ సౌఫాతఆ-లమూన్, 124, ల-ఉఖ త్తి-ఆన్న- ఐది-యకుమ్-న - ఆర్ 

బులకుమ్ "మిన్ - ఫీన్-సము-ల-ఉన ఆజ్" కా a మిన్ - ఖిలా ఫిన్ సుమ్ము ల-ఉసల్లి బన్నకుమ్-అజ్ మఈన్, 125. ఖాలూ 

ఇన్నా -ఇలా-రబ్బినా-మున్ -ఖలిబూన్ , 126, వమూా-తేన్ _ఖము-మిన్నా - బ్రిలా- 

చ 

ఆన్ "ఆమ న్నా-బిఆయాలతి-ర బ్బీ నా-ల మ్మా-జాలఅత్నా-రబ్బ నా-అఫ్. -రిగ్ "అలై 

నాన బ్రిన్ -వ-వ "తఫ్-ఫనా-ము స్రీమోన్. 

128, ఫిర్ కాను చేను సెలవియ్యక మునువే మారు విళ్వసించితిరా ! 
ఇది మోరందటు కలిసీ యీపురమునుండి (ప్రజలను వెడలంగొట్టవలెనని మారు 

ఇచ్చట గావించిన కటగా నున్నది. కావున మీరిపుడే తెలిసికొనంగలరు, 
124, "నేను తప్పుక మో(యొక్క-(ప్రక్క-) చేతులను, మజొక పక్క కాళ్ళను 

కోసి చేయుదును. వీదప మి మ్మందజును ఉరి సీలువమయై నెక్కింతును అని పలి 

"కెను. 125. వారు “మేము తప్పక మాప్రభువునొద్దవ పోవలసినవారలము. 
126. మా (ప్రభువు సూచనలు వూయొద్దకు వచ్చినపుడు మేము వానిని నమ్మి 

తిమి అనియేగదా! నీవు మాతో విరోధించుచున్నావు ఓ మాభువా ! 

మాకు సవాన ఊఆంససంగుముః, మణి ముసల్మానులుగ మృతీనొందునట్టును చే 

యము ఆని పలికీరి, - 

వ్వా! 198. ఫిర్ బనుకు వాని జనులయెదుట గలిగిన ఆవమానమును 

పోంగొట్టుకొనుటకును ప్రజలు తన్ను వదలిపోకుండుటకును విశ్వసీంచిన మంత్ర 

కాండ్రతో నిట్లు చెప్పసాగెను. “ఓపోో ! మోరందటు గొప్ప కుట సలివి 
సారు. మూసా మాకు జాలవిద్యలో గురువు కాంబోలు ! ఇట్లు కట సలిపి 

ఇచ్చటి నివాసులగు ఖి బ్రీలను తజుమంగొట్టి మీకు ఇచ్చటి రాజ్యము స్వాధీన 
64, 



506 ఖురానెవరీఫ్ [శాండము 9 

సజచుకొనవలెనని యత్నించితిరా! మీరు నాసెలవు లేనిబీ మూసాను ఎందుకు 

నమ్మితిరి. మి మ్ముందటీ విషయము నేను వమిచేయనున్నానో శీభుములోనే 

తలిపికొన గలరు. ఆది యేమన, మాకుడి చేతులను మీ యెడమ+శకాళ్ ను నికీ 

మిమ్ము సీలువచె నిక్కింతును అని పలి శేెను. 125, అపుడు విశ్వసించినమం త్ర 

కాండు ఓఫ్టిగ్ బౌను ! వని చేసీన చేయుము, మేము విశ్వాసము వదలము. 

మేము మా(్రభువునొద్దకు పోవువారలము. నే! నీవే మమ్ము చంవీన మాక 

పర్వాలేదు. నీయిష్టముచొప్పున చేయుము, నీను మాతో విరోధించుటకు కార 

ణములేదు, మేము మూసా(సవక్త మూలమున "దేవుని సూచనలు చూచి విశ్య 

సీంచితిమి. విశ్వాసము వదలము, కావున నీవు పెట్టు కష్టములను మేముసహించు 

నట్టు ఓపిక మాకు దేవు డొసంగి మమ్ము ఇస్తామ్నందు స్థిరముగా నుంచి 

ముసల్మానులుగ మమ్ము చంపునట్లు మా(పభువగు "దేవుని ప్రాక్థించుచున్నా 

రము ఆని తమ దృఢవిశ్వానము "వెల్లడించిరి, దుష్టులు ఎంత హీంనీంచినను 

భక్తుంగు ముసల్మానులు ఇట్లు తమ దృఢ విశ్వాసమును -వెల్లడంతురు గాక చ 

127. వఖాలల్ " మలడజ-మిన్ -థామి-ఫిర్ కౌన-అతజరు-మూసా-వ-ఖఫౌమ 
pm] లీ 

బూ లియుఫ్-సిదూ' ఫిల్ -అర్ డి-వయజరక--వ-ఆలి-హాతక--ఖాల-సనఖ ర్తి లు 

అబొ-ఆనావుుమ్"వనస్ కదం ఈ-నిపా-ఆవుుమ్ "వ-ట్లి న్నా-ఫాఖ-వమ్ -ఫాహి 

రూన్, 128. ఫల-మూసపాం-లి-ఫామి-హిస్-త ఈ నూ-బిల్లాహి-వస్ - బిరూ 

బ్లన్న ల్-ఆక్జ-లిల్లా హొ-యూరిసుహా-మన్" -యపాడఉ-మిన్_ఇబాదిహీ - వల్ - 

ఆఖాబతు-లిల్ ఎను త్ర-ఖిన్. 129, ఖాలూ_-ఊజీనా మిన్. -ఖబ్లి-అన్-తౌలీనా"వ 

అలీ డో 
జాలీ వాంటి 

మింబఆది-మౌ-జీతనా-ఖా ల-అసొరబ్బుకువి అన్ -యువొ-లిక-ఆదువ్వకుమ్ - వ" 

యస్-తఖ్- లిఫకుమ్ -ఫీల్ -అక్ జి-ఫయన్ పుర-కై ఫాతల్.మలూన్ 

127. ఫర్ బొనుజనుల నాయకులు, ఏమి నీవుమూ సాను, ఆతనిజనులను వదలు 
చున్నావా! వారు దేశములో ఉపద్రవములు.- గలిగించి నిన్నును నీవి గవాములను ఆ 

విచేయుదుకుగదా! అని ఫిర్ నుతోం బలికిరి. ఫిర్ బెను “మేము వారి కొమా 

రులనుజంపి .వారికుమా _ర్తెలను బ్రతుకనిచ్చెదము. మణీ మేము వారిపై నధిశారబ 

లముగలిగి యున్నారము* అనిపలికెను, ౨28,మూసా తనజనులతో దేవుని సహో 
యము కోరుండు, మణి ఓర్పుగలిగియుండుండు. నికోయమయుగా భూమి దేవుగిది, 

తన భక్తలలో తొను కోరినవారికి దానికి వారసులుగం జేయునా, తుదకు మంచి 
ఫలితము భ చభక్తులు గలవారికున్నది అని 'పలిశెను, 129. నీవు మాయకు 'రోక 

మునువును, నీవు వచ్చిన వీదపను మేము బాధింపంబడితిమి అని మూసాజనులు 
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పలికిరి సమీపములోనే మోపభువు మీ శత్రువును నాగముణేసి మిమ్ము "దేశ 

ములో రాజులుగ. జేయును విదస మాెట్టు వర్తింతురో దేవుడు చూచును 
అని మూసా పలికెను, 

వ్యా! 127, మంత్రకాండు విశేషనించినందువలన ఇ సాయిరాలియులను, 

కొందు ఫిర్ బెను జనులగు ఖిన్తీలును మూసా (పవ_్షను అనుసరింపసాగిరి, 
కావున ఫిర్ బటెను జనుల నాయకులు భయపడి ఏర్ జొనుతో నీవు మూసాను, 

ఆతని జనులను స్వేచ్చగా వదలిపెట్టినచో వారుపజలను తమవె పుమురల్చుకొని 
"దేశమును తమ వశము చేసికొని నిన్ను నీ విగ)హాములను "బేవతలను (ప్రజలు 
వదలి పెట్టునట్లు వారు చేయుదురు, కావున" ఇ్లసా9యీోలియుల విషయము కఠిన 

ముగా వర్తింపవలెను అని పలికిరి, (ఫిర్ కొను తాను పెద్దబెవ్టుయ అని పలు 

కుచు కొన్ని చిల్లు "బేవత విగహములను తన వి[గ్రపహాముల నే పూజించునట్లు 
శాసించి యుండెను) నాతకుల మాట విని సరే ఇస్రాయీలియుల మగబిడ్డ 
లను చంపి ఆండుబిడ్డలను వదలి 'వెట్టుండు అని పలికెను, మూసాపుట్టక పూర్వము 

కూడ ఫిర్ చెను ఇనాయిరాలియుల మగబిడ్డలను వధించుచుండెను. అదియెందు 

కన ;-- బో్యోతిష్కు లు ఇ(సాయీలియు లలో నొకండు వుట్టును, ఆతనివలన నీ 

రాజ్యము నశించును అని పలికిరి. 126. ఫీర్ కొను పలికిన విషయము విని 

ఇపా)యీోాలి యులు భ్రీతిల్లిరి, అపుడు సూసా (ప్రవక్త మీరు భయసడవలదు, 

చేవుని సహాయము కోరుచు దుష్టులు పెట్టు కష్టములకు ఓర్పు గలిగియాండు( డు, 

సర్వము చేవుని చేతిలో నున్నది. భూమి బేవునిది. తాను కోరినవారికి ఆందలి 

రాజ్యము ఒసంగును, మణి తుదకు విజయము భక్తులే లభించును అని నిశ్చ 

యింపు,డు ఆని పనిశెను, 129. ఆపుడు ఇ|[సాయీలియులు' వమయ్యా ! నీవు 
మాయొద్దకు రాకమునువు మాకు పలువిధములైన కష్టములు గలిగినవి. ఫిర్ 

జెను మావుత్రులను వధించుచు మమ్ము కానిసలుగంటేనీ హింసించుచుం డెను. 

ఇపుడు నీవు వచ్చిన ఓదపకూడ మాకు అట్టి కష్టములు రానున్న వె. ఎపుడు ఈ 
కొష్టములు పోవునో అని పలుకసాగిరి, దానికి మూసాపివక్త వారినిట్లు ఓదా 
"ర్చెను. ఇంక మీరు భయపడనక్క_ అలేదు. చేవుని సహాయము మోకు శ్రీ ఘుము 

లోనే రానున్నది, మా శత్రువు నశించును, వాని జేశమ్క రాజ్యము నుమ 
స్తము మోకు లభించును. ఎట్లు ఇవుడు మీకు కష్టములలో దేవుని పరీత్సకలుగు 
చున్నదో అటులే మారు రాజ్యసా ఖ్యములలో ఎట్టు (పవర్తింతురో అను పరీక్ష 

కలుగును. సంపదలు కలిగినపుడు మానవుడు వినయమువ హించి చేవునికికృతే 

జాండై యుండవలెను, ఈ వాక్యములు వాజ్రత్ రసూలువారికి మక్కాపురములో 
లభించినవి. అవుడు మక్కా- ఖురైములు (శాఫిక్షు నైగంబరులవారికీని వారి 

శిమ్యులకును పెట్టరాని భాధలు 'పెట్టుచుండిరి, దానికి మసల్మానులు ఒర్నుకొని 
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యుండిరి. ఏరి శతువు బలవంతుండుగా నుండెను. ఎట్టు ఫీర్ మను బాధనుండి 
ఇ్య(ససాయీలియులు రశ్షింపయుడి శత్రువువై జయముపొందికో అటులే [ముస 
ల్యానులు కూడ తమ శతువుై జయముపొందుదుకు ఆను ఈవాక్యముల మూల 

మున హాచ్చరింపయిడియెను. చజేవుని సపాయమువలన అటులే మునసల్నానులు 
జయముపొా దిగి. మతియు ఖు రెషులు (శాఫీర్లు) న ఛించిరి, 

180, వ-ల- ఫహలశోనాఆల కాలో కొాన-బిస్. -నీనిన-- వనఖ్-సీమ్" మినస్ 

సమ రాతి-ల-అల్లా వుమ్ -యజ్జక్క రూన్, 181. ఫ-ల్రజా-జాఅత్ - నుముల్' - 

పాస-నతు" భోలూ-లనా-హాజికీ-వ లన్ -తుసీబా-వఎమ్ -సయ్యి -ఆతున్ యల్. 

తయ్యరూ-బి- -మూ సా-వాుమ్-మఠాహూ-అలా- ఇన్ననా-తాల-రవాక్. ఇన్ 

దల్హాహిా-వ లా" కిన్న-అఆక్ -సరవామ్-లా-యల్.లమూన్ . 182. వ-.ఖాలూ-మవ్+ 

మూ-తాతినా-విపా-మిన్ -ఆయ త్రిల్ -లి-తస్-హారనా.బిహో.ఫమా_నవ్లోంను.లక. వి 

నమూమినీన్ . 1 తికి, ఫఅర్-సల్నా-అ,లె-హిము శ్ -ఈూఫాన-వల్ -జ రాద-వల్ " 

ఘమ్ముల-వజ్ -పఫా-దిఆ-వద్-దమ. ఆయాతిమ్-ముఫస్-సలా తిన్ "ఫ _స్వక్-బరూ" 

నవన-కానూ-భఖెమమ్' -ముడడ్రి-మోన్ , 134, నలన్మూ- -వఖఆ- అలై-హాముర్ - రిజ్జు బు 

భాలూ-యా- -వనూ సద్ ఉ ఉ-లనా-రబ్బక- వివా అహిద-ఖన్ దక-లల్హిన్ -కషఫ్ త - ఆ 

న్నర్ -రిజ్జ జ-ల-నూమి-నన్న-లక-వల-నుక్ -సీలన్న .మఆక - బనీ -ఇ(సాయీల్, 

185. ఫలమ్మా కష్ నా-ఆన్ -వ్నాముర్ -రిజ్జఇలా-అజ లిన్ -వుుమ్- బాలిగూవ్యు 

ఇజా-హుమ్' -యన్-కనూన్. 186. సన్ -శఖమ్నా-మిన్ -హుమ్-ఫఅగ్ ంఖ్ “నా 

వాుమ్-ఫిల్ -యమ్మి-బి-అన్నవబుద్.కజ్ -జబూ--వి'ఆయాతినా-వకానూ - ఆన్ 

హా_గాఫిలీన్, 187వ-కౌంరస్ స్ -నల్ - ఖావల్ -లజీ శేన-కానూ- యుస్-తజ్ - అఫూ 

న-మహా-నఖల్- ఆర్ బానానుగ్గా రిబీ-వాల్ -లతీ- దారక్నా-ఫీహో" వతమ్మత్ - కలి 

మతు-రబ్బి-కర్ - -వాస్నా- “ఆలా-బనీ. ఇస్రాఈల-లిమా సురూ.వచన్ముర్నా యా 

"కాన-యస్ _నటి-ఫిర్-కూను-వ- -ఫామువూ-వ-మాకానూ. యరల్.రిషూన్. 
180. మజియు ఫిర్ బొను జనులు బోధను (గహీంచుటకుగాను వారికీ 

'తాొమమును ఫలముల నష్టమును గలిగించితిమి, 181, ఆ కిదప వారికి మేలు కలి 
గినచో అపుడు ల్రిధి మాకు తగినది, మణి వారికి కీడు కలిగినచో, ఇది మాసా. 
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యొక్కయు, ఆతని జనుల యొక్క యు అపశకునమువలన]! గలిగినది అని పలు 
కుదురు. వినుండు, వారి యపశకునములన్ని యు “దేవుని యొద్దనున్నవి. కాని వా 
రిలో పెక్కు.మంది యెజుంగరు. 182. మటి నీను ఏదైన సూచన తెచ్చిదాని 
వలన మాడు జాలవిద్య చేసీనను మేము నిన్ను విశ్వసించు వారలము కాము 

అని వారు పలుకసాగిరి, 188, ఆ కదప మేము వారిచె తుపానును మిడుతల 

దండును చేనులను కప్పులను రక్షముసు ఆను సూచనలను వే శ్వేలు గా పంవితిమి, 
ఆ విదపకూడ వారు .గర్వము వహాంచుచుండిరి. మణీ వారు. పాపులుగ నుండిరి, 
184. మలీయ వారినై చేదైన బాధపడినపుడు ఓ మూసా! నీక నీ (ప్ర 
భువు తెలిపిన రీతిగా మాకొణుకు ఆతనిత్రో వేంశుము, నీవ మానుండి యీబా 
ధను తొలగించితి వేని మేము తప్పక నిన్ను విశ్వసింతుము, మణి యిసొయీ 
లియులను నీవెంట బంవీ చేయుదుము లని 'పలుకుచురు, 85, ఆ కిదప మేము 

వారు పూర్తి చేయవలసీన గడువువజకు వారినుండి బాధను తొలగింపగా నే 

వారు తమ యుడంబడికను "జెంవీవేయుచుండిరి, 186. కావున మేము వారిని 

శిశ్చించితిమి, మలి వారు మా సూచనలను తిరస్కరించి వానినిలక్ష్ష పెట్టకుండి 

నందులకు వారిని సముద్రములో ముంచి వేసితిమి, 187, మణీ ఎవరు బలహీను 

లుగ నెంచంబడుచుండిరో వారికి మేము శుభామలుంచిన భూమియుక్క తూ 

ర్పు పడమరలకు వారసులుగం జేనీకిని. మజీయు ఇసా్రొయీలియులు ఓర్పు 

గలిగియు న్నందున వారివిషయము నీప్రభువుచేసీయున్న మంచివాగ్దానము పూరి 

యామొను,.మణి యు సిక్ కొనును ఆతని జనులును చేసీయన్న దానిని వారు ఎత్తు 

గాంబేసి నిర్మించియున్న దానిని నాళశముచే నీ లిమి. 

వ్యా! 180:181. దీనికి ఫూర్వవు వాక్యమలలో "దేవుండు ఫిర్ ఓ "నును వాని 

జాతిని నాశము చేయును అని ఇసా 9యీలియులతో చెప్పయలుజెను, ఇక ఈ 

వాక్యములలో వారికి (కీమముగా కలిగిన వినాశము వెప్ప'బడు చున్నది మొట్ట 

మొదట ఫిర్ బెను జనులు తేమ దుష్టత్వమను వదలి బుద్ధిలే చ్చుకొని మూసా 

(ప్రవక్త బోధను అంగీకరించుటకుంగా శతైమమును ఫలముల నష్టమును గలుగ 

సా గను, కాని ఫి5్బెను జాతివారు సన్మార్షమునకు రాక మణి హాచ్చుగా 

దుర్మాక్షమునకు ల్మ్నోనైరి. ఆవిదప తనము తొలిగి చాగుగ వరయ పడి మే 

లు గలిగాను, అవుడు మా యదృష్టము మంచిది. మాకుం చగినట్లు మాకు సౌఖ్య 
ములు గలుగుచున్న వి, దానికి మేము అర్హులము అని చెప్పుదురు. మలి దాని 
మధ్యలో ఏదైన ఒక చాధ గలిగినపుడు అయ్యో యిది మూసా యుక్క-యు 

. ఆతని జనులయొక్క యుదురదృష్టము వలననువారి అపశకునయువలనను ఈకేడు 

మూడినది ఆని మూసాను నిందింతును. వొస్తవములో వారికీ సంభవించిన చాధ 

లకును కీడునకు కారణములు వారి ,పాపకార్య్రములే. కొని వారికది తెలియదు, 



510. ఖురావనెరీన్ (కాండము 9 

సర్వము 'దేవునికిం చెలియును, 182. కూస్మాపవక్త చూవించిన "జీవుని సూచ 
న (మోజిజా) లకు ఫిర్ చెను వారలుచూచి అయ్యా! నీవెన్ని సూచనలుచూ 
వించిజాల విదన్షిచేసీ కట్టుకట్టినను మేమువిశ్వసీంపము, ఎందుకు వృథా పాటుపడు 

దువు అని పలికిరి. ఇంతి మూఢశ్వము వహించినవారు విశ్యసింతురు అను ఆశ 

ఎవరికీ నుండం“లకు, 188, కావున వారివై విడివిడిగా ఆపదలు గలుగసాగాను, 

మొట్టమొదట తుఫాను వళ్చి పంటలు పాడగునని భీతిగలిగాను, అపుడు ఫిర్ 

కౌను జనుబు మూసాతో ఈ ఆపద ప్రోవునట్ల నీవు చేవునిని వేడుకొని దా 

నిని తొలగి వుము, మేము నిన్ను విశ్వసించి ఇసా%యీలియులను బానిసత్వ 

మునుండి వదలి వె వెట్టి స్వేచ్చగా నీ వెంట పోవునట్లు వారికి స్వాతేం(త్య ముసం 

గుదుమని పలుకసాగిరి, అటులే నూసా ప్రవక్త "దేవునిని (పార్గింపంగ తుపా 

ను నిలిచి పంటలు బాగుగ పండసాగాను, ఆపద తొలంగలాలే ఫీర్ కొను జ 

నులు గావించిన తేమ వాగానము మజిచి గర్వము వహించిరి, ఆపిదప మిడతల 

దండు వారిపొలములనె పజెవ, ఫిగ్ జను జనులు దానికీ భయపడి తిరిగి మూ 

సాతో వే. శుకొనంగా ఆ యాపద తొలరాగను, కాని దుష్టులు తమ మాటను వ 

ఆ చి తిరిగి గర్వము వహించిరి. ఆవిదప ఏక్ బొను జనుల జేపాములలోను వృన్ర్ర 

ములలళోను ధాన్యములలోను చనులు అమితముగ పడసాగాను. వారు ఆ భాధ 

క తాళలేక తిరిగి మూసాతో వేండుకొనంగా అబాధ తొలరాను, శాని 

దుష్టులు విశ్ళకంపలేదు, దాని దప దుష్టుల యిండ్లలో కప్పల బాధ ఆధికేమా 

యెను. వకుండలో చూచిన కప్పలే కనబడ సాగాను, దుహ్పలకు ఆబాధవలన 

చాల వినుగువుక్షైను. అవును పూర్వము వలె మూసాల్ో' వేడగా ఆభాధ 
తొలలాను. శాని దుష్ట్రలు విశ్యసింపలేదు, దానివిదస దుష్టుల అన్నమును నీళ్లు 
ను నెత్తురుగా మాతీపోసా ను, ఆబాధకు దుష్టులు సహింప లేక మునుపటి 

వలె జరిగ మూసాతో వేండుకొనంగా ఆయన దేవని (ప్రార్థింకపయగా అబాధ తొ 

లంగను, కాని దుష్టులు విశ్వసింప నేలేదు, వారిదుష్ట తీరము “పరివూర్లమా యెను. 

కావున "దేవుండు మూసాను, లసాయీలియులను రక్షించి ఫక్ కనును ఆతని 
జనులను ఎట సముద్రములో ముంచిచం వెను. 1కి4.బాధగలుగునపుడు పళ్ళా 

తాపస కినచో ఆబాధ లొలంగును అని దేవుని మాట యున్నది. దాని నను 
సరించి బాధ తొలంగినవో మేము విశ్వసింతుము అని లేదా ఓ మూసాచేవ్రం 
డు నీకు నేర్పిన వర్ధన 1 పద్ధతి ననుసరించి వార్థింపుము. “దేవుండు ఆంగీకరిం 

చును అలి పలికిరి, 85. బక చాధపోయి మటోొక ఆపదవచ్చు గడువులో చే 
ఫీర్ కొను వారలు తౌము విశ్వసించి లి సాయిరాలియులను పంని వేయదుము 

అని పలికిన మాటను తప్పి పోసాగిరి, 186, కావున $ర్ బటెనును వాని జనులను 

సముద్రములో ముంచితిమి, ఆది మెట్లన దేవుని సెలవు పొంది మూసా తనజను 



శాండయ 9] సూర యీఆరాఫ్, 511 

లగు ఇసాొయీలియులను వెంట తీసికొని మిసరు (ఈజిక) వదలి సిరియా 
(పామ్) దేశమునకు పయాణమాయెను. ఈ విషయము ఫిర్ జొనుళుం చెలిని 
తన సె న్యముతో వారిని "వెంబడిం చెను, వారి దారినుధ్య ఎక్ట సము దమం లొను, 

"దేవుని మహిమవలన అందు దారి కలుగగా వారు సముద్రము దాటి పోయిరి, 

ఇది చూచి కిర్ బొనుకూడ తన జనులతో ఆదారిన బోయెను, దారి మధ్య 

లో చీలిపోయి యున్న సముద్రము తిరిగి కలిసికొనగా ఫిర్ బోను తన జనుల 

తోంచాటు మునిగిపో యెను, 187, బిలహీనులుగ నున్నవారు ఇ(సాయీలియు 
లు.ఆట్టివారికి "దేవుండు ఈజిప్షు (మిసరు) సిరియా (పాము) -దేశములొనం గను, 
సిరియా చేశములోని భూమ్ చాలగేష్థ మైనది. అచ్చట మలచి పంటలును ఫల 
ములును పండును, గొప్పగొప్ప ఫలముల వనములుగలవు, అచట అనేక (పవ 

కేల సమాధులు గలవు. కావున చాల శుభముగల "దేశము, అటులే మిసరు 

శ చాల ఫలవంతమైన చేశయ. అందు యూసుఫ్ (పవక రాజ్యము చేనీరి, 

అచ్చట'నే వారి సనూాధిగలదు. యాఖూబు (పవక్త్త కూడ అచ్చటికి పోయి 

యుండిరి, మూసాాపవక్త అచ్చట నేఫుట్టి చెజీగి పెద్దయాయెను. కావున 

అచ్చటకూడ శుభములుగలవు, చేవుండు తౌనుణ్లస్రాలియులకు మేలుచేయుదు 

నని చేసిన వాగ్దానము పూరి చేసెను ఫిర్ కొను జనులు గావించుచున్నకుటి, 

లు సాగక తుదకు వారు బేవుని కోపమునకు పాతులైరి. వారు కట్టిన వెద్ద 

"పెద్ద మేడలు భూమికీ సమములుగా నెపోయిను. ఇట్లుదుష్ట్రులు నశించి భక్తులు 

శుభములు పొందిరి. 

186, వజా-వజ్ నా-బిబనీ-ఇస్రాఈ-లల్ _బకోర.ఫ-అతౌ-అలా-ఖౌమిన్ 
నానీల 

యఆ-వఫూనఅలా-అస్నా -మిల్ -లవమ్-ఖాలూ-యామూ - నజ్-ఆల్-లనా 

ఇలాహాన్-క మా-లవుుమ్  ఆలి-హతున్-ఖా ల-ఇ న్న కుమ్- ఖామున్- తజ్ - వా 

లూన్ .189.ఇ్రన్న"హో ఉలా-ల్ర-ము-తబ్బి-రు మ్-మాూహూుమ్-ఫీపి-వ-బా తి-లుమ్ " 
లీ రా అటో 

మాకానూ-యల"నులూన్, 140. ఖాల-అై-ర ల్లాహిా'అబ్-గీక్షమ్-ఇలా హన్- 

వ-వవ-ఫజ్ _జలకుమ్.ఆలర్.ఆల-మాన్. 141. వఇజ్-అన్-2ై నా-కుమ్ -మిన్" 

అలి. ఫీర్-బనయసూ' మూనకుమ్-సూఅల్ -ఆజాబి-యుఖ త్రిలూన- అబ్నా- 

అకుమ్ -వ-యస్-తపా-యాన-నిసా అకుమ్-వ-ఫీ-జాలి-కుమ్-బలా-డమ్ - మిర్ - 

183, మజీయు మేము బ్ర సాయరోలియులను సముద్రము దాటింపంలగా 

నారు విగపాములను ఫూబించునట్టి జనుల యొద్దకు వచ్చిరి. వారుఓమూ సా! 



519 ఖురానెషరీఫ్ [కాండము $ 

వ్ర విగివాయలవలె నొకవి|గవాము మాకొలుక్ నిక్శించుము అని పలుకసాగి 

రి. మాసా“నిశ్సయముగ మీరు పొమరజనులుగా నున్నారు, 189. వీ రాచగించు 
నది నాశమగును. మణివీరు చేయునది తప్పు”ఆని పలిాకను,140, “వమి? "దేవుని 
వదలి చేటు చేవుని9, మాకొణవ నేను కోరవలయునా! మజి ఆతంజే నర 
లోకులవై మీకు భునత నొసంగెను,” అనిమూసాపలికెను. 141 వుణీయు ఫిర్ 
కును జాతివారలు మోపుత్రులను చంపి మీకునూ-ర్తెలను నజీవులు గనుం దు చు మీకు 
భఘోరబాథధలు గలిగించుచుండగ మేము మిమ్ము రన్నీంచిన దానినిన్నరింవు.డు. 

మణీ యిందు మా (పభువునుండి మాకు గొప్ప మేలుగలు7ను. 

వ్యా! 1ఏరో141. "దేవునిమహీవను వలన బ్ర సాయీోాలియులుసముదమును 
నురశ్నితముగా దాంటి పోయిరి, వారు పోవ మార్లమునందు ఒక జాలి 
వారు ఆవు వ్మిగహములను ఫూకిచుచుండిరి, అది చూచి యి సాయ లియులు 
మాకుయగూడ ఒక విగ)హము నిర్మింపుము. మేము దానినిపూూబింతువుని పలుక 
సాగిరి, అది మూసాప)వ కవిని “ఓయో జనులారా! మారు పొమరులుగా 
నున్నారు. మాకు దేవుని మహిమ తెలియదు, వ్మిగహారాధన తప్పు. అది యథ 
రము. నామూలమున ఈ విగహో రాధన నాశము కానున్నది, ఏమి సర్వసమ్తుం 
డగు "దేవుని వదలి కదలని 'మిదలన విగవామును మోకొలకు వేయవలినా? 
ఆది మెన్నటికిని కానేరదు. "దేవుండు మాకు చేసిన చేలును స్మరింపుండు, మీకు 
సర్వసృష్టివె ఘనత నొసంగియున్నా డు, మానవులు తమవనులార చెక్కిన 
నిగవాములను పూజించుట సరికాదు, ఆది జ్ఞా నధర్మములకు విరుద్ధము. అది 
యునుగాక్క ఫిగ్ చెను నుండి మాకుం గలుగుచున్న చాధలనుండి "దేవ్రండు 
మిమ్ము రక్షించెను. ఇంతలో నె "దేవుని మేలు మలు చ్చి, రాళ్టేను క శులను వూజబిం 
చుట చాల శోచనీయము అని మందలి చను, (ఈజస్ట్రలో ఫిర్ కోను జనులు 
విగ్రహారాధన చేయువారు. ఇ(స్రాయీలియులు వారికి లోంబడియుండి వారితో 
ర లనీ మెలనీ యుండువారు, (ప్రతిదినము విగహో రాధన చూచు చుండుట వున 

వారికీకూడ అందు మనస్సుపోయిను. దానియలవాటుపజెను, కావున వారు 
తుదకు బంగారుతో ఆవుదూడను వేసికొని ఫూబింపసాగిరి, ఈ విషయము 
రా౭బోన్ర వాక్యములలో వెప్పంబడును,) 

142, న-వాఆ ద్నా-.మూసా-సలాసీన-లై-లకన్ -వఅత్ -మమ్-నా-వో"బి 

క్ జాని అలనే ఖీహి-హోరూ-నఖ్-లుఫ్ -నీ-ఫీఫౌమో-వ-అస్-లివొ-వలా-తత్_తలిలీసవీ - 6౮. 

ఫ్-సీదీన్ -వలఖ్య్య-జాఆ-మూసా-లి-మాఖాతినా-వ- కల్లను హూ - రబ్బుహూ 
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త్న -అరినీఆన్ జుర్- ఇ ైకఖా ల-లన్-త రానీ-వ-లా-కినిన్ -జుర్ - ఇలల్ 

మ్తానిస్ స్-కఖ ర్రమశాన-హూ కస ఫ- త రానీ-ఫలమ్మా- తజల్లా-రబ్బుహూ 
బాలీ టీ బీ 

బ లై-జఆ-లవాూ-దక్కన్-వఖర)- -మూసా నల్తిఖన్- ఫలమ్మా-అఫాఖ- ఖాల 

గకి నక_తుబు- బ్తు-ఇలై క-వఅనా-అవ్వలుల్. - మూమినీన్, 144. ఖాలా యా- 
Pa 

"-ఇన్నిన్ తశైతుక-ఆలన్నాసి- -బి-రిసాలా తీ-వ-బి బి-కలామీ-ఫఖున-మా-ఆ 

క_వా-కుమ్- మినప్-పూకీరీన్ .145 చ కతబ్నా-లవూ-ఫిల్-లల్- వాహి-మిన్ 

మ కన్ - మా. 'ఇబకన్-వ-త తఫ్, “సీలల్- లికుల్లి-వై.-ఇన్- ఫాఖువ్ వ హో.బీ-_ సర్ ఎ 

యుర్ _ఫొమక- వి-అపా- ననిహా స-ఉరీకమ్ _దారల్. -ఫాసిఖీన్, 146. 

షు-అన్ _ఆయాతి-యల్ లజీన-యత-కబ్బరూన-ఫిల్ - అక్జి - ల సంల్. ఆ 

రి-వఇన్-యరా-.కుల్ల-ఆయతి-ల్ -లాయూమినూ. బీహో-వబ్లన్-య రా -న 

5 _రువ్ ది-లా-యత్- తఖిజావాు"సలీలన్- "వలన్ -యకా-నవీలక్ - గయ్యి- 

త ఖిపావా-సబీలన్ - జాలిక-బి-అన్న హుమ్. రజీ -జబూ -బి-ఆయాతినా-వ- 
లాలీ లీ 

*- ఆన్ హా_గాఫిలీన్, 147, వర్గిబీన- కబ్ -జబూ- బి-అయా- తినా-న 
కాణీ ట్ట... 

3_వాబి_తత్ -ఆల్-మాలువుమ్-పాల్ యుజ్, -వౌన-బ్లల్లా-నూ - కానూ? 

-లిఖా-అల్ 

వములూన్ . 

2. మణియ మే ముమూసాతోముప్పదిర్నాతులు నాగ్గానముచేసీ తీమి, మతి 
(తులు హాచ్చుగాణేసీ దానిని పూ ర్తిచేసి తిమి, కానన ఆతని (పథువు 
కా గడువు నలుబది రాతు9లు పూర్తిగ నాయెను, మణీయు మూసా 
-ఆ్రంాదరుండగు హో రానుతో “నీ నాకు బదులుగ నాజనులలోనుండి 
శిముచుండుము. మీ దుష్టుల మార్షము ననుసరింపషముి” అని 'పలిశిను. 
ముతియు మూసా మేము నియమీంచిన కాలమునకు రాంగా ఆతని ప్ర 
ఆతోనిలతో మాటలాజెను. మూసా ఓనాపభువా! నీవు నాకు అగంబడుము. 
విన్ను చూచెదను అని పలుకంగా నీవు నన్ను చూడలేవు. కాని నీవుపర్వ 

కాపు చూడుము. అది తన స్థానములో నిలిచినచో నీవు నన్ను కూ చెదవు 
జీవ్రుండు పలికెను, ఆ పిదప ఆతని ప్రభువు పర్వతమువై (ప్రకాశింపంగా 
౨ తునుకలు తునుకలుగాం జేసివేసెను, మజీ మూసా "తెలివి తప్పి పడి 
౨ను, వీదప తెలివివచ్చి ఓపుభువా! నీవు పరమపవితు9ండవు, సీతో క్షమా 
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పణ కోరుచున్నాండను, మణీ ఆందలీకం'కె మందు నేను విశ్వాసము తెచ్చిన 

వాడను ఆని మూసా పలిెకను. 1క*ఉటమూసా! ,(పజలండలకిలోను నీకు నొసంొడే 

శ్రము నిచ్చి నీతో మాటలాడి నిన్ను నెను ఎన్ను కొంటిని. కావున నేను నీఖొ 

సంగినదానిని తీసికొనుము, మణీ కృలేజ్ఞండవగుయు అని "దేవుండు పలిళెను, 
145. మతియు మేము మూసాకొణకు క్వి లక్రలలో సర్వవిధమ్యులై న బోధలను 

"అన్ని విషయములకు వివరమును (వౌొసిలిమి,. కావున వానినిగట్టగా పట్టుకొనుము, 

మణీ అందలి చాల యు_త్తమములై న ధర్మములను (గ్రహించునట్లు నీజనులకు 

ఆజాీం చుము. సమాసములో నే అవిభేయుల నివాసము మీకూ మూెసెదను. 146, 

అన్యేయము గా భూమిమై గర్వమ చేయువారిని నాసూచనలనుండి మరలింతును. 
నుజీ వారు అన్ని సూచనలను చూచినను వానిని విశ్వసింపరు. మఆివారు ధర్మ 

మార్హమునుచూచిన చో దానినిమార్షముగ గ౦హింపరు. మజివారు, అధర్మ 

మార్షమునుభూచినచో దానిని మూార్షముగగ్రహొంతంరు. ఇది ఎందుకన, వారు 

మా సూచనలను తిరస్కరించి వానినీ లక్ష్యుయ చేయకుండిరి. 147, మవరు 
పూసూచనలను పరలోక దర్శనమును నమ్మక తిరస్క రించిరో వారి కర్మలు వృ 

థాపో యును, వారు తాము చేయుచున్న కర్మల ఫలితమే వారు పొందుదురు. 

వ్యా! 142. ఇస్రాయోలియులు పలువిధములైన చాధలనుండి రక్షణ 

పొంది శాంతితో నండుచు, దేవుడు మాకు ధర్మములు పంపిన మేము అనుస 

రింతుమ అని మూసా పవ క్తతో విన్నవించిరి, దానికింగాను మూసా (ప్రవక్త 

దేవునిని వేడగా తూరుకొండ యొద్ద వచ్చి నలువది ర్మాతులు వసించి (పొ 

రన సలిపిన మత ధరమ లొసంగుదునని "దేవుండు సెలవిచ్చెను. మూసా పి 

వ్ కృ ఆ గడువును పూ ర్తిెచేయటకు సిద్దమై పోవుచు తనకు బదులుగ ఇ్నసా 

యోాలియుల వె అధికార తనసోదరుండ్గు ఏ హారూసును నియమించెను, జనులు 

తప్ప తోవల పోకుండునట్లు బోధచేయుచు సవరించుచుండవలెను. నా వెనుక 
దుష్టులు చేయు నుపదివములను సవరించుచు వారి మార్షము అ నుసరింపకం 

దము అనివాల తాకీదు చేసిపోయెను, 148. మూసా పబ్ క క తూరుకొండకు 

పోయి జీఖాదా మొదటి లేదినుండి జిల్ పాజ్ పదియవ తేది (నలువది దిననులు) 

ఫూర్తిగ ఉపవాసముండు చు పా)ర్థన సలిచెను, దాని పిదప చేవుశు మూసా 

తో మాటలాగెను, దేవుని మాటలు వినగానే "దేవునిని దర్శింపవలెనని మూ 
సాకు ఉత్సాహముగలిగి ఓ దేవా! నీ దివ్యదర్శనము నాకు చూవింపుము, నీవు 
నాకు కనంబజుము, నేను నిన్ను చూూచెదను అని విన్న విం చెను, అపుడు “దేవుండు 

నొ దర్శనమును ఎద్రియును ఇ నరింసంచాలదు. ఇపాలోకములోని అస్థిర మైన వారి 

' కన్నులు నన్ను చూడ: “జాలవు, నీవుళూడ చూడ లేవు. అయిన పర్వతము, పు 

. చూడుము, అది స్థూలవ స్తువులలో గట్టిది. అది నాతేజన్సును భరింపంగలినచో 
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నీకన్నులుకూడ భరింపంగలవు, పర్యతము భరింప లేనిచో సీవ్రనుసహిం పంజాలవు 
ఆని పలికి దేవుండు తన కొంత తేజస్సును పర్వతమునకు చూచెను, ఆది తత్త 
ఆమే చేవుని తేజస్సును భారింపంజూలక బద్దలై పోయెను. మూసా ఆ పర్వతే 
మునకు సమాపములో నే నిలిచి చూచు చుండినందువలన దాని భయంకర మొనసి తిని 
చూచి అఆతండుకూడ 'తెలివితప్పీపడిపో యును, (ఒకపుడు వీడుగు ఒక వన్వస్ వె 
పడి దానిని కాల్బీవేయునపుడు సమాపములోనుండి చూచువారుకూడ తెలివి 
తప్పి పడిపోవుదురుగదా! ఆటులే ఇచ్చట నూహింపవలెను కొంతపసేవ్చనకు 
మరల మూసాకు తెలివి వచ్చెను, అవుడు ఆతండు ఓ దేవా ! నేను కోరరాని 
కోరికను కోరితిని. "దేహుసంబంధమైన కన్నులు ఇపాలోకమందు సీదర్శనమును 
సహీంపంజాలవు ఆని నమ్మితిని. ఇట్లు (పత్యత్రరూపమున విశ్వసించిన వారిలో 
నేను మొదటివాండను. నాపొరపొటును శవ్షమింవుము అని విన్నవించెను. 144. 
అపుడు "దేవుండు ఓ మూసా! నీకు నాదర్శనము లభింపలేదని చింతింపకుము. 
నీతో నేను సరయముగ మాటలాడితిని, నాసం'దేశము నీకిచ్చి నిన్ను[పవక్తగం 
జేసీ అందణీలోను నిన్ను ఎన్నుకొంటిని. ఇదియు గొప్పయను[గహమేగ దా! 
కావున నే నొసంగినవి మనఃఫూర్వకముగం దీసికొని కృత ఖీ సలుపుచు నుండు 
ము అని సెలవిచ్చెను. 145, ఆవిదప దేవుడు మూసా (పవక్ష్తకు తౌరాకు 
(గంథ ముసంశాను. అది పలకలలో (వాయ(బడియుండెను. ఆ పలకలలో, 

సర్వవివముల బోధలును నర్వ్యవిషయముల వివరములును [వాయయిడి యుండెను, 

వానిని తీసికొని స్థిరముగా వాని ననుసరింపవలెనని మూసా(ప్రవక్తమూలమున " 
ఇ(సాయీలియులకు "దేవుని సెలవయెొబ్టిను. అందలి సర్వధర్శములును _జిత్త 
వములై నవియేను. ఆయిన ఆందు కొన్ని ధర్మములు ఒకటికంజ నొకటి మంచి 

విగా నుండును. ఆదియెట్లన :---ఎవర్యడైన ఒకనికి కష్టము కలిగించినచో దానికి 

బదులు తీనీకొనుట న్యాయమైన ధర్మము, అయిన ఓర్పువహించి బదులు ర్రీసీ 

కొనక క్షమించుట చాల మంచిది, భక్తులు సదా యుత్త మో తేమధర్భ ములను 
అనునరింపవలె నని పోగీత్సహింప(బడియెను, కావున సర్యధర్శముల ననుసరించి 
"దేవునికి విధేయులై యుండవలెను అట్టుకాకఅవి భేయ లైనచో, అవిధేయులకు 
నివానమగు నరకము వారుపొందవలసీవచ్చును.1 46. ఎవరు అనాన్టియముగ "దేవుని 
సూచనలవిషయము గర్వము వహించి ప్రవక్తలను తిరస్క-రింతురో వారుతమ 
గర్వమువలన చేవునిసూచనలను విశ్వసింపరు, వారు తమగర్వములో ధర్మమా 

' ర్రముచూచినను దానిననుసరింపక ఆధర్ముమార్షమును అనుసరింకురు. దీనికి కార 

ఆము వారు, దేవుని సూచనలను అసత్వములని తలంచి వాని విషయము అశ్రద్ధ 

_ చూపుటయే. ఇట్టిస్థితిలో మానవ్రయన్నవుడు వానికి ధర్మబోధ వలన (ప్రయా 
జనముండదు, 147, కావున వారు దేవుని సూచనలను తిరస్కరించి సరలోక ము 

తాల ల... 
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చేదని తలంచి తమ కోరికలను అనుసరించి చేయు కర్మలు వృ థాపోవును, వాని 

వలన నరకము తప్పి మోక్నములభింపదు, ఎవరు ఎటికర్మలు చేయుదురో వారు 

వానికిం దగిన ఫలితము పొందుదురు. | 
బాలీ లీ 

148, వత్ -తఖజ-ఫాము -మూసా-మింబతదిహీ-మిన్-వులియ్యి-హిమ్- 

ఇజ్ లన్-జసదల్ -లహూ-ఖువారయన్ "అలమ్-యకా-"అన్న వూాలా-
 యు" క్రల్రియ- 

వుమ్" వలాయమ్ొ-దీహిమ్-సబీ లన్ -ల్రత్ -తఖ-జూవు-వకాగూ-జాలి-మోన్ , 
_ దివాలీ లి అలాలనీనె 

149. వలన్మూసుఖితి.. -ఫీ-ఐదీ" హిమ్"వ-రళు-లఅన్న -ముమ్-ఖద్ - -జల్లూ-ఖాలూం-ల 

ఇల్ -లమ్-యర్-హామ్నా- “రబ్బునా-వ - యగ్_ఫిర్-లనా- “అనకానన్న -మినల్ - 

ఖాసిరీన్ . 150. వలమ్మా-రజల - మూసా - లిలొ - భామిహీ - గజ్చాన- 

జీతే ఆశి per 

ఆసి-ఫన్- ఖాలి. భీ_స “"మాఖలఫ్-తుమూా నీ_మిం-బఅదీ-ఆ అజిల్లుమ్-అ|మ - రబ్బి 

కయ్ వ-అల్ ఖల్ అల్ వాహ-వాఅఖజ-బి- రాసీఅఖీహిూ య-జురుహూ- ల్తలై హీ 

భాలబ్బ ఉమ్మ" ఇన్నల్ -ఖా_వస్- -తజ్-అపూనీ-వ-కాదూ-యఖ్-తులూంననీ 

ఫలా-తుష్ -మిత్ - బీయల్.అఆ' “దాఆ-వలా. తవ్-అల్నీ - మల్ భౌమికీ - జాలి 

మాన్, Bl రబ్బిగ్-ఫిర్ లీ_.వ-లి-అఖీ-వ-అద్ -ఖిల్నా-ఫీరవ్మూతిక-వ- అన్త- అర్ - 

హాముర్ _రాహీమాన్ . 
| 143, మజియు, మూసా జనులు ఆతని వీదప తమ నగలతో నొక 

యావుదూడ విగహమును చేసిరి, అందు శబ్దముం డెను, వమి అది వారిలో. 

మాటలాడుట లేదనియు, వారికి నవార్షము కూడ మూవుటలేదనియు వారు 

చూడలేదా ! వారు దానిని "దేవునిగాం చేసికొనిరి. మణి వారు దుర్మార్లులెరి, 

119. మణీ వారు పశ్చాత్తాపపడి తౌము మార్లము తప్పిరి యని తెలిసికొని 

నపుడు మా (ప్రభువు మమ్ము ) కరుణించి క్ర్షమింపకున్న చో మేము తప్పక నాశము 

పొందినవారలమగుదుమని చెప్పసాగిరి, 150, మజీయు మూసా తనజనుల యొద్ద 

కు వచ్చినపుడు కోపముతో నిండి చింతించుచుం డెను. "నేనువెళ్ళిన కిదప మీ 

నావెనుక ఆచరించినది చాల చెడ్డది, మా్యపభువుయాజ్ఞనుగూర్చ ఎ”దులకు 

తొందరపడి తిః ఆని మూసా పలిెకిను, మణి పలకలను పడవేసి తనసహో 

దరువితల పట్టి తన "వెపునకు ఈడ్ససాగాను, అవుడుో ఓ నాతల్లి కుమారుడా ! 
జనులు నన్న బలహీనునిగ నెంచి నన్ను చంపనుండిరి, కావున శత్రువులు నాపై 

నవ్వునట్లు" చేయకుము, మతే నేను పాపులవర్షమునకు బేరినవాండని నీవు తేలంప 
కుము*ఆని హోరూను పలికెను, 151, ఓనాప్రభువా! నన్నును నానెహాోదరుని 
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తమింపుయ, మణీ మమ్ము నీకరుణకు పాతులుగం చేయుము, మణి సీవు ఆం 

దణీకంకు నధికముగా కరుణించువొండవు అని మానా పలికెను, 

వ్యా! 148. ఇ(సాయాలియులవద్ద ఫిరౌనువారి నగలుంజెను, మూసా 

(ప్రవక్త తూకుకొండరకుం బోలగా సామరీ ఆను కమసలివాండు బంగారు నగ 

లతో నొక యావుదూడను ఇేనెను, అందు వట్టిశబ్దము కలుగసా గను, జాని నే 

"దేవునిగా (గహీంచి .యి/స్రాయీోలియులలో శాక మంది 'వూబింప సాగిరి, 

పోయాను 'అఆదిదో షము. వేయకూడదు” అని నివే.ధించెను, కాని ఇప్రాయాలి 

యులు ఆతని మాట వినక ఆతనిని చంప 'నెత్నించిరి. వట్టి శబ్దమునకు మోము 

లె సంభా షింపను, మంచి చెబ్బరల మా ర్హము చూపను శక్త లేనట్టి దూడను దేవు 

నిగా౭ చేసికొనుట చాల అవివేకమునుు ధర్మమార్ష విరుద్ధమును. కావున దానిని 

ఫూజిం చినవారు దురాగర్డులు, 149. తుదకు మూసా ప్రవక్త బుద్ధి చెప్పిన 

వీదప ఇ(ఫాయీలియులకు 'తెలివివచ్చి తాము చేసీనది ఘోరపొతకము, దానికి 

పరిహారము కానిచో సదా మేము నష్టమును, నాశమును పొందు వారలమగుదు 

మని వారు "దేవునితో క్షమాపణ కోరుటకు సిద్దుకౌరి, 150. మూసా ప్రవక్త 

_ తూరుకొండవద్దనున్న పుజే "దేవుండు సామరీచేసీన ఆవుదూడను నీజనులు ఫూ 

జించుచున్నారు అని మూ సాకు -జెలివియుండెను. కావున అది మూపా వినిన 

తోడ నే కోపముతోనుండి తన జనులు గావించిన దుష్టకార్గ్యమునకుచింతించుచు 

తిరిగివచ్చెను, మూసా తన జనులలో ఏమయ్యా ! చేను వెళ్ళిన విదప మీరు 

గావించిన పని మంచిదికాదు. అవుదూడ పూజ చాల చెడ్డది, దానివలన చే 

వుని కోపము మీకు గలుగును, చేను తూరుకొండక పోయి వచ్చునంతలో 

మా చేల తొందరసడితిరి, "దేవుని యాజ్ఞలు నేను తీసీకొని "వచ్చునంతలో ఏమి 

మునిగిపోయినది, మూరు ఇంతలో నే చేయరాని పనిని మిరు చేసితిరిగదా! ఆని 

మందలించి కోపముతో తారాతుపలకలను (కీందపడ వేసెను. ఆవిదప తనసవోే 

దరుండగు హారూను సరిగ జనులకు బుద్ధి ఇప్ప లేదని తలంచి యాతని తలను 

గడ్డమును పట్టి తన వంకకు లాగ సాగెను, అపుడు హోరూను ఓ నాతల్లికుమా 

రుండా ! నేను నాశ కిళొలంది బోధించితిని, కాని జనులు నన్ను చంప యత్నిం 

చిరి. నేనుబోధించుటలో వలాటికొజణత చేయలేదు. నావైకోపపడకుము. నేను 

దుమ్హులతో చేరినవా(డని తలంపకుము. నీను నావై కోపపడుటచూచి శత్రువులు 

నవ్వుదురు. అట్టు చేయకుము తల్గికమారుండా ! అనుటలో కనికరముకలుగును 

అని అట్లు చెప్పెను. ఆధర్మ-కార్యయు చూచినపుడు (ప్రవ_క్షకుచాల కోపము 

వచ్చుట సహజము, అందుకే నూసాప్రవ_కృకు విగ్రహారాధన చూచి ఆంతే 

కోపమువచ్చి వమియు తోచక తన యన్న వై కోపము చూసెను. బేవునికిం 

గాను కలిగిన కోపముగాన దోషము కానేరదు, 151, మూసా ప్రవక్తకు కోప 
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శాంతి కాంగానే తమవలన వైన పొరపాటు జరిగినచో క్షమించి కరుణించు 
మని దేనునిని చేందుకొ నసాగాను, 

152. ఇన్నల్ల-జీ-నత్ -తఖజుల్ -ఇజ్ఞస యనాలువుమ్-గజబుమ్- మిర్- 

రబ్బిహీమ్ -వ-బిల్లగున్ ఫిల్ -హూ-యాతిద్-దున్యా-వ-కజాలిక-నజ్ జిల్- ముఫ్- 
ఎం. శి - అతి డ్రా | 

తరిన్. 158, వల్ -లబీన-అమి-లుస్ - సయ్యి--ఆతి-సు మృ-తా బూ -మింబఅ- దిహకి" 

వ ఆమనూ-ఇన్న-రబ్బక మింబలో.దిహో-లగవ్లూరుర్ "రహీమ్. 

152. ఎవరు ఆవుదూడను "దేవుని గాం బేసీకొనిరో వారికి తప్పక వారి (ప 
భువునుండి కోపమును ఇహలోక జీవనమందు అవమానమును లభించును. మి 
యు ని్లే అసత్యములు కల్పించు వారిని శి కి తుము. 158. నుజెవరు పాసపకా 

రాములు చేసిన నిదప క్షమాణకోరి విశ్వనింతురో వారిని, తమాపణ కోరిన 
£దప తప్పక నీప్రభువు తమించు వాండును కరుణించువాండును. 

వాన్టి॥ 152. ఆవుదూడను ఫూజించిన వారికి లభించిన "దేవుని కోపము 
(శిశు సూరయేబఖ రాలో చెప్పబడినది, ఆనిసూజ చేయకుండిన వారువ్రూజ ' 
చేసిన వారిని వధించుట, ఆవుదూడ పూజ చేసిన వారు వుతభష్షులెరి. కావున 
దానికి శిక్ష వధించుట. ధగ్మమునకు వికుద్ధమగ అధర్శము (ఆ సత్యము) కల్పిం 
చువారికిం గూడ "దేవుని శక కలుగును, కావున మత ధర్మమయులలో ఏలాటి 

"కల్పనలు (బిడ్ అత్ ) చేయ రాదు. 1ర్ళి.పా'పకార్యములు చేసీ: పిదప పశ్చాత్తాప 
పడి దేవునితో తషమాపణ కోరినచో దేవుండు క్షమించి కరుణించును. తనా 
పణ కోరిన పిదప వారు చేయుచున్న పాపకాళ్యములను మానుకొని మనకిపూ 
రషకముగ విశ్వసించి సత్కార్యమలు చేయాన లెను, 

154, వలమ్మా-సకత-అమ్-మూూ-సల్-గజబు-అఖ జల్ "ఆల్ - వాషా-వీ- 

నుస్-ఖ తిహో-వదన్-వరహ్మ్ "తుల్ -లిల్-లజీన-వ్సుమ్-. లిరబ్చిహిమ్ - యర్. 
వాబూన్. 

154. మణీయు మూసా కోపము శాంతి పడగా అతండు పలకల "నె 
దీకొ నెను. ఎవరు తమ ప్రభువునకు భయపడుదురో వారికి నన్మార్లమును కరు 
ఇయు గలదు ఆని అందు వ్రాయంబడి యుం డెను. 

వ్యా॥ 154, మూసా (పవ క్షకు తన జనులపై వచ్చిన కోపము చల్లార 
గనే కోపములో తాను పడ వేసిన తౌరాతు పలకల నె_గ్గికొచెను, అందుసన్మా 
ర్లయ చూపు ధర్మములు నుం డొను, ఆధర్మము లనుసరించినచో "దేవుని కరుణకు 

భక్తులు పాత్బుంగుదురు, భయళక్తలుగలవానే ధర్మము లనునరింతురు. భయ 
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భక్తులు నేని దుమ్హలు అనునరింపరు ఆని నాయంబడి యుండెను. 

155, వఖ్ తొర-మూసా- ఫా మవూ-నబ్_ఈన-రజు- "లల్-లి- మాఖ్రాతి 
నా-ఫలనూస్ట్రాఅ అఖ-జక్. వుముర్-రబ్ ఫ-తు- ఖాల-రబ్బీ-లె - షీత-అవ్- లక్త 
నుమ్ మిన్ -ఖబ్లు-వబ్రయాకియ-అతు వొ- ల్రికు నా- బినాఫల-లస్- సుఫ_హాఉ- మి 

అన్ హాయ" ఇల్లా-ఫీత్ - నతుక-తుజిల్లు-విహా- మన్ -తపాఉ-వతహ్ొదీ- మన్- 

తీపాఉ-అన న్మ-వ లియ్యునా-ఫగ్ -ఫీర్ -లనా నర్-హన్నూ-వఅ న్త న్త-జా రుల్ - గాఫి 

రీన్. 156, వక్ -తుచ్-.లనా-ఫీప్రాబి హీద్- చ్దున్యా-హస-నతన్: వఖిల్ _-ఆఖిరతి- ఇ 
అన్... వాట్ లాటీ 

నా్న్నా-హుద్నా-ఇలై ర్.న్ఫూ ల- అజావీ- ఉఫీబు- బిహీ మన్-అపాడజ-వ- -రహ్మతీ-వసి 

అల్కుల్ల-వై మెన్ ' ఫన-అక్ _-తుబువ+ీ_లిల్ - లజేనాయ తంఖూన- వా యూమా-నజ్ 
నా 

జకాతే-వల్ _లజీన “"వుుమ్"బి-.ఆయా లినా-యూమినూన్, 

155, మణీ యు మేము నియమించిన గడువునకుయాను మూసా తన జను 
లలో డెబ్బది మందిని ఎన్నుకొనెను. ఆవీదప వారికి భూకంపము పట్టంగా నీనా 
(పభువొ ! నీన్చ కోరియుండిన చో వారిని నన్నును దీనికి ఫూర్వమే “నశింపంశేసి 
యుందును, మాజనులలోని మూథులు గావించిన పనికి గాను మమ్ము నశింప. 

జేయుదువా! ఇదంతయు నీపరీశ్ష్రయున్నది. ఆందునీవు కోరిన వారిని మౌర్షము 
" తప్పింతును. మజీనీవు కోరిన వారికి సన్మార్లయ చూవుదువు. నీవువూరవకుయవు, 

కావున మమ్ము తమించి కరుణింపుము, మణీ నీవే ఆందజికంకుబాగుగా క్షమిం 
'చువాండవు, 156 మటి ఇపాలోకములోను పరలోకములోను మాకోలికు మేలు 
(వొయుము. నిశ్చయముగా మేము నీవంక తిరిగితిమి ఆని మూసాపలిెను, నేను 
కోరిన వారికి నాళిత్న విధింతును, మజినాకరుణ సర్వమునకు వాజ్రవించియున్న 

ది, కావున ఎవరు భయపడి విధి దానము (జకాతు) చెల్లీంచుచు మాసూచనల 

ను విశ్వసింతురో వారికి. గాను దానిని వ్రాయుదును. 

వ్యా! 155. ఇస్రాయీలియులు మూసాతో మేము దేవుని మాటలు 

మాచెవులార వినునంతవజకు సీమాటలను ఒప్పుకొనము అని పలికీరి. ఆందుకు 

న్మూూసా వారిలోని 'డొబ్బది సోయకులను ఎన్నుకొని తూరు కొండకి 

బోయెను, ఆచ్చట వారు జీవుడు మూసాతో మాటలాకునది విని మేము 

"దేవునిని కన్నులార చూచునంతవలుకు మేమునమ్ముము ఆని పలుకసాగిరి, ఇట్లు 
వీరు గావించిన అవిభేయతకు కిందినుండి భూకంపమును _వెనుండి వీడుగునుపడి 
ఉబ్బదిమంది చచ్చిరి, అపుడుమూసా (ప్రవక్త భయభక్తులత్ త్షమింపవలినని 
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దేవునిని ప్రార్థింపయగా తిరిగి వారు నజీవు లెరి. పార్ధనలోని భావము లి 

ట్లున్నది. ఓనా పిభువా! నీవు ఇష్టపడినచో మేము ఇచ్చటి! రాకమునుచే 

లోం బాటు నన్ను చంపి యుందువు. అపు వేయక నీవాక్యములు వినుటకు వారి 

శీ అవకాశ మొనంగితివి, కొందటు మూఢులు గావించిన నేరమునకు6ం గాను 

మమ్ములందఆిని చంవుదువా! అట్టునీవుచేయవు, వీని మూలమున నీవుమమ్మాపరీ 

శ్రీంచుచున్నావు. భాకెంపము కలిగి వీడుగుపడునవుడు భయభ కు కలలో ద్ధిరత్యము 

గలియుండుటకు నపానము నీవే యుసంగవలెను. సన్మార్షముచూపుట నీచేతి 

లోనున్నది, కావున మాపొరపాటులను క్షమించి కరుణింపుము. నీవేవూకు రత్న 

కుండవు. పోషకుండవు. కష్టములలో లోడు పడువాండవు, 16. మూసా పివస్త 

పా్రర్ధించు నపుడు ఉభయ లోకములలోను మేలు 'మాకొలకు వ్రాయుము ఆన 

గా మూకొసంగుము అని పలికినదానికి జవాబిట్లు దేవుండు ఇచ్చెను. పావులను 
శిక్షించుట నాయిస్టము. నేను కోరిన వారిని కిక్షీంతును. కాని నా కరుణ సరు 

లకు వ్యావించియున్నది. ఆయిన నాపక్యేకమైన దయ భయభక్తులు గలిగి 

జకాతుదానము చెల్లించు చు నావాక్యములను, నా సూచనలను విశ్వసించువారికీ 

గాను వా) యుదును. అనయా వారికి నొనంగుదును, 

157. ఆల్ -లజేన-యల్. త బి_ ఊనర్ -ర సూ-లన్ -నబియ్యల్ - ఈమోా- 
లీ 

యల్ -లకేయజిదూనవూ-మక్తూ-బన్ -ఇన్టహుమ్ -ఫీత్ - తౌరాతి వల్ -ల్హిన్ జీలి 

యా-మురుహుమ్-బిల్" _మఠరూ ఫ-వ-యన్-హా-హుమ్ "అనిల్-మున్"కరి - వా' 
అనాలే 

యుహిల్లు-లవుముల్ -కయ్యి-బాలి-వ- యుహర్రితు" -అ-రైహిొా ముల్ - ఖబా- లస 

వాయసడ రో అన్ -వుమ్-ఇస్-రవుమ్-వల్ ఆగ్ = గేలా-లల్లతీ-కానత్ ఆ శైహిమ్-ఫల్. 
లజీన-ఆమనూ- విహా-వ-ఆ జ్ జరూవు-వ నస రూవాు- వల్-తబ-ఉన్"నూరల్ 

ఎజ్ లీ 

లజీ- జే-ఉన్- జిలమఆవళూ-ఉలా- ల్రక-వబుముల్ -ముఫ్ ఫ-లివవాన్. 

157. తమయొద్దనున్న తౌరాతు ఇస్టీలు గ్రంథములలో ఏ ఉమ్మీ(ప్రవ క్క 

ను గూర్చి లిఖింపంబడి యుండుటను వారు “కనుంగొనుం చున్నారో యాతనిని 

అనుసరించువాఏ కొఆఅకు కరుణను లిఖింతును, అఆతండు వారి! ధర్మమును బోధిం 

చుచు ఆధర్మమును నిమేధించుచున్నా(డు, మణీ పవితమ లైన వస్తువులను వారి 
కొలికు ధర్శమలైనవి గాం జేయుచున్నా(డు, మజి ఆపవిత్రములను వారికీంగాను . 
నివే.ధించుచున్నాండు, మటీ వారివై నున్నవారి భరములను వారిపైనున్ననిర్భం 

_ధనములను తొలంగించు చున్నాండు, కావున ఎవరు ఆతనిని వ విశ్వసించి ఆతనిని 

సన్మానించి ఆతనికి తోడుపడి ఆతనికి ఒసంకం బడిన జ్యోతి ననుసరించిరో 
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వారే మోతశ్షయు పొందువారు. 

వ్యా! 157, ఉమ్మి అనునది హ(జత్ ముకూమ్ముదువారికి బిరుదు. ఒకరి 

యొద్ద చదువను వ్రాయను నేర్చుకొనని వాండని యర్థము, పాజత్ వైగంబరుల 

వారు ఎవరి యొద్దను చదువను [వాయను -నేర్చకొన లేద, వారికి "దేవుని వలన 

ప్రవ క్ర పదవి లభించిన ఏదప ఉభయ లోకములలోను మేలు కలిగించునట్టి 

ధర్మములు వారుపచేళింప సాగిరి. ఇది వారికీ దేవుని వలన లభించినదివ్యళ్షాన 

ము. వీరిని గూర్చి తౌరాతు ఇస్టీలులో ప్రకటనలు గలవు, ప్రీ-రే రాంబోన్ ఆకు 

రు పవక అని యా (గ్రంథములలో సూచింప బడినది, బ్రసాయీోలియలలో 

కొందజు తేమ (గంథములను బట్టి హజల్ ముహామ్మదు వారిని విశ్వసించిరి, 

హజ్ఫత్ ర సూలువారి ననుసరించువారు "దేవుని కరుణకు పొతు లగుదురు, 

ముహమ్మదువారు ధర్మ నూర్షమును బోధింతురు. అధర్మ వూర్షమునకు పోక 

డదు అని నివేధింతురు. ఇస్ఫాయీలియులక్ వారి దుష్షత్యోముల వలన కొన్ని 

తినం దగిన వస్తువులు నిపే.ధింపంబడి యుండెను, సాజల్ రనూలువారు వానిని 

తిరిగి వాలాలు చేసిరి, యూదులు తను యిష్టానుసార ముణాకొన్నియపవి త్రము 

(పారాము) లైన వస్తువులను ధర్మములు (పాలాల్) గావేసీకొని యుండిరి, 

అట్ట వానిని ముహమ్మదు వారు నిపేధించిరి యూదులవెళొన్ని భారములగు 

కఠినధర్మములును నిర్భంధనలు నుంజెను, వానినిత 'లలించి నుకరములైన ధర్య 

ములు నియమించిరి. కావున ఎవరు వాజత్ రసూలు వారిని విశ్వసించి వారిని 

గౌరవించి మత ప్రచారములో వారికి తోడుపడి వారికొ సంగం బడిన ఖురాను 
జ్యోతిని వారి యాచారములనెడి జ్యోతిని అనునసీరింతురో వా ధన్యులు, ఇట్టి 

వాదే యుభయ లోకములలో జయమును మూశ్షమును పొందువారు, 

158, ఖల్ ల్ "యా-అయ్యు-హాన్నాసుఇన్నీ-రసూ సూలుల్లాహీ - ఇలై కుమ్- 

జమి- అనిల్ -లజీ.లహూ-ముల్ = కుస్ "నమావాలి-వల్ _ అర్-జి'లా - బ్రలావా- 
| 

బిల్లా ల్లా-చువ-యుపొ=యి-న-యుమిోతు-ఫ-ఆమినూం- బిల్లాహి-వ-ర సూలి _హిన్- 

నబియ్యిల్ -ఉమ్మో-యిల్ ' -లజీ-యరామిను బిల్లాహి-వ-కలి మాతిపీ-వల్ తవి- 

ఊ-లఅల్ల-వమ్-తహ్ -తదూన్ 

158, ఓ జనులార ! ఆకాశములలోను భూమిలోను ఎవరి (పభుత్వము 

గలదో అద్ది “దేవుని (ప్రవక్త కగా నేను మిరాయందలీ యొద్దకు వ చ్చియున్నాండను, 

ఆతండు దప్ప వేటు "దేవుండు లే(డు, అతడు (పొణముపోయు వాడును, చావు 

ని చ్చువాండును. కావున నూరు చేవునిని ఆతని ఉమ్మ ప్రవక్తను విశ్వసేం 
66 1 
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' పుండు. ఆ (ప్రవక్త జేవునియందును ఆతని సర్వవాక్యయలందును విశ్వా నతు 

గలవాడు. మారు నన్నార్లము పొందుట కే ఆతని ననుసరింవుండు ఆని ఓ పు 

వక్త! పలుకుము, 

వ్యా॥ 158. హాజృత్ ముహామ్మదువారు, "దేవుని (పవ క్స్ లందణిక ౦కు ఆఖ 

రున వచ్చినవారు. వారు సర్వలోకమునకు (ప్రవక్తగా నియమింప బడినవారు, 

శావ్రున ఒక అశేబియా జనుళే కాక లోకమంత యును వారిని విశ్వసీంప వలెను, 

వారి యాచారములను చేవునిచే వారికొసంగంబడిన ఖురాన్ముగంథమును మా 
నవ్రులందణును అశుసరింపవలెను. సర్వాధికారియెన "దేవుండు వారిని సర్వజను 

లకుంగాను ప్రవక్తగా నియమించియున్నాండు, ముపామ్మదువారును “డ్రేశ్చనిని 

జీవుడు ,పంపిన్న సర్వ (గ్రంథములను విశ్వసించువారు. కావున సనా 

ర్లము పొంది యుభయలోకముల మేలు కోరువారందణు మానవులు హాజత్ 
రేసూలువారిని విశ్వసించి వారి ననుసరింపవలెను. వారి ననుసరించువారు ఫూ 

రమయ గడచిన (ప్రవక్తలను (గంథములన్ని టిని విశ్వసించినవారగుదురు. “కావున 

ఇసాొాయీలియులు (యూదులు, (కె) స్తవులు) మొదలగు ఇతర జనులుతప్పక 
ఖురానె షరీఫును విశ్వసించి హజల్ ముహామ్మదువారిని నమ్మి వారి ననుస 

రించి యుభయలోకముల మేలు పొందుదురుగాక ! బశ రాబోవు వాగ్యము 

లలో తిరిగి ముస్సాయీాలియుల విషయము తెలుపంయిడును. 
అబ్ లీ ట్ల 

159. వామన్ ఖామి- మూసా-ఉమ్మతున్ యహ్- -దూన-బిల్ - వాఖ్ ఖి- 

వ-బీహీ-యల దిలూన్, 

159. మతియ మూసా జనులలో కోందటు (ప్రజలకు సత్య్యమార్షము 
చూపువారును దానీ ననుసరించి న్యాయము చయువారును గలరు. 

వ్యా! 159, మూసా జనులగు ఇసాాయీలియులు (యూదులు) చికు. 

రు, అసళ్యమాన్షము న ననుసరించుచు అనేక అన్యాయములు _ చేయుదురు. కాని 
వారిలో( గూడ కొందలు అబ్లుల్లాబిన్ సలామువంటి భక్రలుగలరు. వారు సత్య 

మార్షము ననుసరించుచ్చు బ్రితేర 'వృజలకయాడ ధర్భమార్లము చూపుచుందురు. 

160. వఖత్త-ఆతానా _హుముస్ -చ-అవ్-రత-అస్బాతన్-ఉమ-మన్ _ వ- 
అవి తీ — “ జవానీ ఎది 

జా? మైనా" వ్రలా-మూసా- -ఇ్రకిస్- స_తన్-ఖాహు_-భామహూ-అని బీ రిబా-బి ఆసా 

కల్ -హాజర-భంబ- జసత్ " మిన్-వా్ 'నతాఆప్-రతే-ఏ నన్ -ఖద్ " అలినుకుల్లు" ఉనా. 

సీమ్ -మష 9-బహుమ్-వ-జల్-ల ల్నా-ల్మలే హిముల్-గమామ-వ-ఆన్' - జల్నో- 

ల + “ వాయి a a 

అ లై-హెముల్ :మన్న-వస్ -సల్వా-కలూ-మిన్-తయ్యి- బౌతి-మా-రజఖా కుక్ 
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వ - మా "జ-లమూనా-వ-లాకిన్-కానూ.ఆక్-ఫపుసవుుమ్- యక్ - లిమూన్, 

161, వాఇబజా_ఖల- లవుమున్-కు నూ-ప+2ెహిర్ ఖర్యత- వ - కలూ-మిన్ హో * 

మహోను-షీతుమ్-వ"ఖూలూ -హిల్ "శతున్-వద్ ఖలుల్_బాబ-సుజ్.జదన్ నగ. 
ఫిర్ -లకుమ్-ఖఫీ_ఆ తికమ్-సనజీ మల్-ముజ్*ఒసీనీక్.. 162. హొబద్ద లల్_ లజేన- 

జులమూ-మిన్-సుమ్-భాలన్-_. రల్-లజీ-ఖీలాలమాుమ్-ఫ-అర్- సల్నా - ఆత 
హీమ్ -రిజ్ జనొ-మినస్ _గమాల్ర్తి బిమా-కానూ-యజ్-లిమాన్, 

160. మలి యు వారిని పం(జెండు పెద్ద పెద్ద కుటుంబములుగ వశే 
అుగాం వేసీ తిమి, మూసా జనులు ఆతనితో నీళ్లు అడుగగా ఓమూసా! నీ 

వేతిఃల్లుతో ఈరాతిని గొట్టుము అని మేము మూసాకు ఆజ్ఞాపించి లీమి, అవుడు 
ఆ బండనుండి పం డెండు ఊటలు (పపహింపసా ను, (పతి కుటుంబము తన 

నీళ్లు (తాగు చోటును కనుంగొ నెను, మశీయ మేము వారిసె మేఘముల 

నీను చేసితిమి, మఆి వాధికీంగాను మన్న సల్వాలను దింపితిమి, మేము మాకో 
సంగీన పవిత్రము లైన. వస్తువులను తినుండు అని మేము పలికితిమి, మణీ వారు 

మాకేముయు న ప్రము చేయలేదు, కాని వారు తమకు తామే నష్టము వేసీకొను 
చుండిరి. 161. మటియు, మారు ఈపురములో బసచేయుండు, మతీయు నందు 

మారు కోరిన చోటునుండి తినుతు. మణ మమ్ము తృమింపుము అలి పలకుందు, 

నుజీయు సాష్టాంగ నమస్కారము (సీజ్ఞా) చేయుచు ద్వారములో-. ప)వేశిం 
పుడు. మేము మోసాపములను శ్షమింతుము, సత్కా-రష్ధ్రిమలు చేయువారికీ పా 

చ్చుగా నొసంగుదుము అనివారికి ఆజ్ఞ కాంగా 162. వారిలో దుర్గాగ్గలెనట్టి 
వాను వారికి. జెప్పంబడిన మాటను వెలు మాటతో మార్చివేసిరి, కావున వారుచేయు చున్న దుష్ట త్వములకుంగానువారివై ఆకాశమునుండి బౌధనుపంపితిమి, 

వ్యా 160 : 162. ఇసాయీలియులు వారి తౌళలను అనుసరించి యే 
ర్పాటుల సౌకర్యయులకుంగాను పం డెండు పెద్ద వెద్ద కుటుంబములు గా విభా 

బజింపంబడిరి, (ప్రతి కుటుంబమువె నొక నాయకుడు నియమింపయిజెను, అచేండు 

తన కుటుంబమువారి కార్యములు చక్కగా నుండునటు చూచుకొనును. తీవు 

అను మైదానములో ఈ విషయములన్నియు సంభవించినవి,. వీని వివరములు 

నూర్ బఖరోలో (వాసియున్నారము. అచ్చట చూచుకనునది, 

169, వస్-అల్-వుమ్.అనిల్ ఖర్య-తిల్-లతీ-కానళ్-హాజిరతల్ -బవ్ 

ర.ఇవ్'యల్దూ న-ఫీస్-స చ్లి-ఇజ్_తౌతీ సహ్ావ్ -హతా-ను వుమ్ యామ-సబీ్ తి 

హిచ్-మృగ్రలన్-నయాను-లాయన్-లితూన_లాకాతీహొమ్ -కలా--లికా నబ్బూ బు. కు ణన 



' కక్తీశ ఖురానెవరీఫ్ [శాండము' 9 

అనీ ఆటీ 

'వాక్-బినూంశానూ-యఫ్-సుఖాన్, 164. వ-ఇజా-ఖాలల్-ఉమ్మ - తుమ్- 
జరీ ఎటో 

మిన్-పఎ్-లిమాత ఇ-జూన- భామానిల్లావు- మువా-లికహుమ్-కళా - ముఅజ్- 
టే! —_# —D ఆలీ అబి ఇల 

బిబు-వుమ్-అఆజాబన్- షదీదన్-ఖాలూ "మఆ రతన్ -బ్లలా- -రబ్బికుమ్ -వ"ల-అల్ల - 

సుమ్-యత్ - తఖూన్, 160, ఫలమ్మా- నసూ-మా-టుక్కిరూ- బిహీ- ఆన్ - 
శ 

'నల్ _లజీన-యన్-వొ న-లనిస్- సూల్తవ-అఖక్. -నల్ - లజీనజలమూ- వి-అజావి 

మ్ -బఈ సిమ్ - బీనా- కానూ-యఫ్ - సుఖూన్, 166. సలమ్మా-అతౌ-అమ్మా 

నువూ-రో -ఆస్ స్-హు-ఖుల్నా -లవామ్ _కూనూ-ఖర-దల్- ఖానీ ఈన్ , 

163, మణీయ సముదితీరమునందున్న పురమునుగూర్చి $£ (ప్రవక్త | 
యూదులలో నడుగుము. అచ్చటి వారు శనివారమునౌటి ధర్మమునుహర్చి 
అతి కమిం చు చుండిరి. శనివారము నాడు చేపలు వారియొద్దకునీటి వెన నేవచ్చు 

చుం డెను. కాని శనివారము కాని దినమున వారియొద్దకు చేలు రాకుంజెను, 
ఇ వారు అవిభేయత గలిగి యున్నందున మేము వాని పరీశించితిమి. 164. 

మలీయు వారిలో కొండలు జనులు దేవుడు ఎవరిని నశింపజేయనున్నా డో 
లేడా కఠినముగా శిశ్లీంపనున్నాండో వారిని మొెగకేల బోధింతురు ఆని పలుకణా 
మో(పభువునొద్ద మావై నింద లేకుండుటకును, వారు భయెభ కొలు వపీంంచుట 
కురు ఆని వారు పలికిరి. 165. పిదప వారు వారి కీయయిడిన బోధను మజుచ్చి 
వోంగా పాప కార్యములను నివేధించుచుండినవారిని రశ్షించిలిమి. మజీయు 
పాపులు అవిధేయత గలిగియున్నందున వారికికరినశిక్ష విధించితిమి. 166. సిదప 
వారు వారికి నిమేధింపయడినదానిభో మిలీమిోాణీ పోవుచుండగా మీరు నీచము 

వైన కోతులు కండు అని వారితో పలికిలిమి. 
వ్యా! 163. ఈ వాక్ళములలో దావూదుపవ_కకాలములో జరిగిన 

షయము, హజల్ ముహామ్మదువార కాలములోనున్న యూదులలో అడుగ 
దన "దేవుని సెలవు రనూలువారికి అగుచున్నది. ఐల్కా ఆను పురము ఎట్టి 

' నముదితీరమున నుండెను, అచ్చటివారు చేంపను వేటాడు చుండెడివారు, 
శనివారమునాడు చేంపలు మేబాడకూడదని యూదులకు "దేవుని యుత్తగవు 
ఆయును, శనివారమునాడు వేయలు సీళ్ళవై వి కనంబడుచు తీరమును న నమిోావీంచు 

చుండెను, శనివారము కాని దినములలో చేంపలు కనంబడకుం డెను, ఇందు వారికీ 
పరీక్ష ముండాను, అచ్చటి వారు ఇది చూచి చే.పలు పట్టుటకు ఒక తంత్రము 

న్రేసీని, అదియేమన, సనివారమయు నాడు సముద్రము ప్రక్కన న గుంతలు (ల్వ్వి 

ఆందు సముద్రపు నీకు వచ్చునట్టుచేసిరి, ఆనీళ్ళ:వెరట చేంపలుకూడ ఆగుంతేలలో 
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రాసాను. తరువాత శేంపలు తిరిగి పోకుండ కట్టకట్టి ఆదివారమునాడు గుం 

తలలోని చేపలు పట్టుకొనసాగిరి, ఇట్లు వారు ఛనివారమునాడు వే చవెయలు పట్ట లే 

దని మోసపోయి యుండిరి. దటి తం్యనము. ఇసు వేయ రాదని కొందలతు న్ 

ధీంచిరి. మణికొందలు కొన్నాళ్లు బోధించి యూూారకుండిరి. మజణీికొందణు తాము 

పలు పట్టకపోయినను నిషేధింపక యూరకుండిరి, అక్లీ కొన్నాళ్లు జరిగెను, 

కాని దుష్ట్రలు తను తేం[తేయు వదల లేదు, ఫొందణజు భక్తులు సదా బోధించుచు 

అట్లు చేయరాదని బుద్ధిచె చప్పుచుండిరి. - అట్టి భక్తులతో కొెండటు అయ్యా ! 

మో ెరెందుణకు (పయాసపడునురు. దుస్తులు మోబోధ విరు. వారు 'బేవునిలిత్న 

పొంది నశించిన నళింపవలెను. శేదాయే-దన కఠినచాధ ణి న వారిశీరావలెను, 

అంతవణకు తమ దుష్ట్రకార్యము వదలరు అని పలుకంగా బోధకులు, అయ్యా ! 

మేము బోధించునది ఎందుకనగా మేము బోధించ లేదు అను నింద మాడై రా 

కూడదు. "దేవుని సమ్ముఖమున మేము బోధించుటలో కొఆఅత వేయలేదు అని 

విన్న వింపంగలము. మలి యు ఒకవేళ్ యి దుష్టులకు మూబోధవలన బుద్ధిగలిగి 

దేవునికి భయపడి భయభ కులు వహీంతుశేమో అని వారు పలికిరి, 165, 

166. ఆదుమ్హులు బోధను మలి చిపోయి వినని యట్లు నటించి తమ దుష్ట కార్య 

మును వదలక అవిభేయు లెరి. అందుకు వారికి “జీవుని శిక్షలభించెను, బోధకుల 

ను "దేవుండు ఆయౌాపదనుండి రక్షించెను, వినప దుష్టులు, నీచమైన కోతులు ౫ 

మాలీ పోయిరి, వారట్లు మూడు దినములుండి చచ్చిరి 
అ 

167. వల్లన కలక _పన- -రబ్బుక-లయిద్ _ అనన్న-అ ఖైహిమ్-ఇలా- యా 
నాలాల pe 

మిల్ -ఖయామతి- మన్ -యసూమువామ్ "సూ అల్ -అజాబి-ఇన్న - రబ్బక-లసరీ- ' 

ఉల్ -ఇఖావి వఇన్నవూ-లగఫూ రుర్- రహీమ్, 168, వాఖత్ - తఆ-నావాన్- 
జీ ర 

ఫీల్-అర్జి-ఉమమమ్-మిన్-వుముస్ -నాలి హూన-వమిన్- వుమ్ - దూన_ జా 

నిక-వ-బ లెౌ-నావుమ్ బిల్-పాస-నాతి- వస్ - -సయ్యి-ఆతి-ఎఅల్ల- పామ్ -యర్ 

జిఊన్, 169, _భఖలఫ- -మింబిఆది-హీమ్-ఖల్ -ఫ్రన్-వరిసుల్-కి తొబ- యా-ఖుజూ 
లీ ర 

న-అకజ-స పళ బగ్. అద్నా-వయభఖాలూన-సయగ్ -ఫరు - “అనా వఖిన్ - యాతీ 

పామ్ అరజుమ్ - మిస్తు- వూ-యా ఖుజావు అలమ్ - యూఖిబ్ -అ ల అకహిోామ్ - మీ 

సాఖుల్- 8తావబి వి-అల్ - లాయఖూలూ--అలల్లాహి- ఇల్ _లల్ -హాథ్ఖ వ- దరసూ 

మౌా"ఫహి-వద్ దారుల్. ఆఖిరతు" ఫ్లై రుల్- లిల్-లజీన- యత్ - తఖూన్, అఫ లాతక్ 

ఖిలూన్. 170,వర్- లజీన- -యునుస్సి-కాన "విల్ -కీశాబి- “వ-అొఖ్రాయముస్ -సలాత ఎ 
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అనాలి లీ po) 

బ్రన్నా-లా- -నుజీడ- క-అ|డ్రల్ ముస్లీహీన్ 171 వఇజా-నతఖ్ -నల్-జబల - సౌఖ్లా 

హుమ్- శఅన్న హూ-జున్లతున్. వ- బన్నూ-అన్నవాు-వాఖ-6 ఉమ్ - ఓహీమ్-ఖుజా 

మాఅకై-నాకమ్. బి.ఖువ్వ-తిన్-వజ్ _కరూ మూశీహి-లఆల్ల-కుమ్ -తత్త ఖాన్ . 
167. మజీయు తుదిదినము వణుకును నీ(పభోవు యూదులకు కఠిన బాధలు 

చెట్లునట్టి వారిని వారినై పుపుచుండును ఆని తెలిపిన విషయమును స్నరింవు 
. ము+ సిశ్చేయముగ నీసభువు శీఘముగా భిక్షించువాండు. మలీయు ఆతండు 

క్షమించువాండును కరుణించు వాడును, 16%. మజీయు మేము ఇసా9యింాలి 
యులను "బేర్వేటు తెగలుగా భుశిలోం జేసీవేసితిమి. వారలోకొందజు సత్వ. 
ర్యులుగా నున్నారు. మజీకొందలు దర్మాగ్దులుగా నున్నారు. మణీయు వారు 
(నన్న్మార్షయునక్సు మరలుటకు గాను మేము నారిని సౌఖ్యము లలోను కష్టముల 

లోను పరీవీంచితిమి. 169. ఆవీదప వారి తరువాత అయోగ్యులు వారి “స్థాన 
మునకు వచ్చి ([గంథమునకు వాగనులైరి. వీరు ఈతుచ్చు జీవితముయొక్క సా 
తులను తీసీకొనుచున్నారు. మీవారు నారు శనూాపణా లభించును (మేము 

క్షమింపం బడుదుము) అని వారు పలుకుదురు. మతి ఇటువంటి సొత్తు తిరిగి 
వారియెద్ద స వచ్చినచో దానిని వీసీకొనుదురు. “దేవుని విషయము సత్యము తప్ప 

"వేణు నూట పలుకంహాడదు అని గంథములోనున్నట్లి యొడంబడిక వారినుం 
డి తీసీకొనంబడ లేదా! మణీవారు అందున్న దానిని పఠించి యున్నారు. మణీ 
భయభాక్తులు గలవారికి పరలోక నివాసము మేలైనది, వమి మీరు (గహిా_పరు, 

170. మజువరు (గ్రంథమును సీ నీనము గా పట్టుకొను (అనుసరించుచు నమాజును 
స్టరము గా సలుపుదురో ఆటిసత్కార్వుల పుణ్య ఫలితమును వృథా చేయము 

fT. మణీ యువారి = వె కొండలను గొడుగుగాసెలి, తిమి, మీవారు ఆదివారివై 

పడును అని భాయపడిరి. 'మేముమాకొసంగిన చానిిస్టిరయుగా పట్ట పటుండు, వ తీమారు 

భక్సిసరులగుట 3 అందున్న దానిని జ్ఞాపకముం చికొనుండు ఆని ) మేముచెవ్పితిమి, 
వ్యా! 167. చేవుండు ప్రవక్త మూలమున యూదులకు నిట్హు తెలిపెను, 

యూదులు త'రాతు [గంథములోని ధగ ములను అనునురి. పక వదలి చెట్లిన చో 
వా*కీ తుదిదినము (శ్రలీ యము) వణుకును వారికి కథన బాధలు పెట్టనట్టినారు 
వాగు నినామివం బడుదురు. యూదులు తెశాతును అనుసరింపక అనేక 

యనా స్రాయభములు చేనీరి. కావున యూదులు అప్పటినుండి పర రాజులకు లోలుడి 
కఠినమైన బాధలకు లోనె భూమివై నెట్టి రాజ్యూఫకారము లేక హీనదశలో 
పడియున్నారు, కావున యూదులు .ఒకెవుడు (గీకు రాజులకు లోంబడియుండిరి, 
మజొకపుడు బఫే నసరుయుక్క_ హింసలకు పాలైరి యూదులు హ[జత్ ము 
హామ్మదువారి కాలమువణకు మజూసీలకు లోంబడి. యుండిరి, ఆసదప వారు 

a న లా ల గాలననవాకతయాయాల జ చాయను మల wr am అనీ సం అయా అలో ఇ నతో 
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మునలాన్నులకు లోంబిడియుండవల సీవచ్చెను, కావనయూదులకులో కయ నందు 

ఎచ్చటను రాజ్యము లేనందున వారికెట్టి గౌరవమును లేదు, ఇట్లువారు 
ప్రళయము (ఖయామతు) వ వలికుందురు. తుదిక్రు ఈవా (పవక వచ్చిన కిదవ 
ముసల్మానులు యూదులను వధించి నిగ్మూలింతే రు, అపుడు యూదులు డజాలు 

నకు తోడై యుందురు. దేవుండు దుర్మాక్షములను వదలని వారిని శీఘముగా 
శకి ంచును, అయిన పాపులు పశ్చాత్తాపము నొంది పాపములు వలుంపమని 

"జీవునిని "వేంయకొన్నచో "దేవుండు కరుణించి తమించును, కావున పావులు 

నిరాశ చెందరాదు, దేవునితో క్షమాపణ వేండుకొన వళెను, 160. యూదులు 
గావించుచున్న అఆ(క్రమములకుం గాను వారి రాజ్యము పోయి వారు పరస్పర ద్వే 
పషములం6 బట్టి ఆనేక తెగలుగ ఆయు అ చేకెడేశకములలో పోయిరి, (వీరి విష 

ములు విని 'మసల్భానులు జాగ్రత్త పడవలను ఆని వివరంహబీడురున్న వి) 

యూదులబో కొందజు భక్తులుగా నుండి సత్కా_ర్యములు చేయుచు వచ్చిరి. 

కాని వారిలో వక్కూూనుంది ధర మార్గము వదలి పాపములును ఆనాన్టియములు 

ను జేయు చువచ్చిరి, "దేవుండు వారిని పలువిధములుగ పరిశోధించెను. ఒ క పుణు 

సౌఘిస్టములు పొంది కృతష్ఞతే సలివీ సత్కార్యము చే ముదురు గాకఆని "బేవ్రం 

డు వారికీ మేళ్ళు చే సనో మట్ొకపుడు చాధలకుభయపడి బుద్ధిదెచ్చికొని పొ 

సములు వదలు కొనుదురుగాక ఆని కష్టమలు గలిగించెను, 16. పూరిషకులకు 

వెనుక వచ్చినవారు చాల అయోగ్యులు, ఫూర్వికులలో కొందజు మంచఛివార 

లు గానుండిరి, వెనుక వచ్చినవారు తె రాతు (గంథమునకు వారసునై ల్రహా 

లోక తుచ్చలాభము (సొత్తు) నకుంగాను లంచములు వుచ్చుకొని _గంథములోని 

కొన్ని ధర్మ యులను దాంచి మణికొన్నిటి భావములను మార్చి గంథ ధర్మములకు 

విరుద్ధముగ తీర్పులు చేయసాగిరి. ఇట్ట యకిమములు చేయుచు మాశేెట్లి నష్ట 

ముగాని పాపముగాని కలుగదు. మేము జీవుని బిడ్డలమాు, మేము గావించిన పొ 

పములకు జేవు(డు మమ్ము క్షమించును అని పలుప్చు సిగ్గు లేకణ్లకయిద లంచ 

ము వుచ్చుకొను సమయము వచ్చినచో లంచము పుచ్చుకొనుటకు “వనుదీయ 

రు. ఇట్లు చేయుట అధర్మము, "దేవున్నిపె నసతృము పలుకరాదు. "దేవుని ధర్మ 

ములకు విరుద్ధము చేయయాూడదు అని తౌరాతు గంథములో నున్నది. డాని 

ననునరింతుమని వారు ఒడంబడిక "గావించి యున్నారు. అదియునుగాక వారు 

దానిని పఠించుచున్నారు, అట్లు తెలిసియు అధర్మమునకు వూనకొనుట చాల 

వ్లోచనీయము గాడా! ఇపాలోక తుచ్చ భోగములనై పరలోక నిత్య సౌఖ్య 

ములను పోంగొట్టుకొనుట మంచిదికాదు, భ కులకు పరలోక మే మేలైనది, అంద 

లి నివాసము సత్యమైనది. అందు వలాటి దఃఖముండ నేరదు. ఏమి ఎ వారీవిషయ 

ము [గహీం హింపరా! 170, ఇప్పుడై నను (గ్రహించి సత్యము ననుసరింపన లెను, తమా 
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పణ వేంయకొని సత్కార్యములు చేయవలెను, తౌరాతు (గ్రంథములోని ధర్మ 

ములను స్థీరయు గా ననుసరించుచు చేవుని ప్రార్ధనలు సలుపువారి కష్టములు వృ 

థాపోవు, తౌరాతు గ౦ంథము ననుసరించి హజల్ ముహ్మాదు వారిని విశ్వ 

సించి ఖురాను (గంథము ననుసరించి నమాజులను స్ధరముగా భయభకులలో 

సలుసువారి కర్మలు వృ థాపోవు. వానిఫలితము వారికి తప్పక లభించును, 171, 

మూసా ప్రవక్త కాలమునందు ఇ పాయీలియులు తౌరాతు గ్రంథములోని 

ధర్జుములను అనుసరింపవలెను అని వారితోఒడంబడిక తీసికొను నపుడు తూరు 

కొండ వారిశు గొడుగువలె నెత్తంబజెను, అదివారిసె పడునని వారు భీతిల్లిర 

ఇంత బలముగా దీసికొన్న యొడంబడికను యూదులు మఅచిపోయి. అధ్మము 
లు చేయసాగిరి. 

నీ అజలో ళల అటి 

1720. వల్తన్ -అఖజ-ర బ్బుక-మింబనీ-ఆదను-మిన్ జువూరిహిమ్ -జురీయ 

త-హుమ్ -వ"అప్-హదవూమ్ -అలా-- అన్ -ఫుసిహివ్- అలస్తు- బిర బ్బి-కుమ్- 
జూలీ టీ 

ఖాలూ-దిలా-షపిద్నా-ఆన్-తఖూలూ-యామల్ . _ఖయామతి-ఇన్ - కున్నా- 
టీ 

అక్ 'పోజా-గాఫీలీన్ * 178. బ”-తఖూలూ"ఇన్నవా-అఆప్-రక ఆహా ఉనా-మిన్- 

ఖఖు-వ-కున్నా -జురీ-యతమ్. -మింబఆ-దిహామ్ -అఫ-తువొ-లికునా-బి మా - ఫఆ- 
నాతో ట్రై లీ 

లల్ -ముబ్ -తిలూన్ . 174. వ-కజాలిక-నుఫస్ - సీలుల్ -ఆయాకి-వ-లఅల్లహుమ్ 

యార్ -జిడొన్ , 

172, మజీయ నీప్రభువు ఆదము సంతతి వీవులనుండి వారి సంతొనము 
ను దిసీ వారి యాత్న్మలవై వాచే కరారు చేయునట్లు జేసీ “నేను మి-(పభువును 
కానా అని పలుకంగా ఎందుకుకావు (నీవు మా ప్రభువు), మేము కరారు చేసీ 
తిమి అని పలికిరి, తీర్చు దినమునందు దీని విషయము మాకుం దెలియదు, అని 
మీరు చెప్పకుండుటకును, 178, లేదా దీని! వఫూర్వము మాతాత ముత్తాతలు 
సాటి కల్పించిరి, మేము వారి తరువాత వచ్చినవారి సంతౌనము వారలము, కౌ 
వున దుర్మాస్థులు చేసిన దానికింగానుమమ్ము నశింప౭వేయయదువాఅనిమొోరుపలుక 

కుండుటకును ఈకరారు పుచ్చుకొంటిమి, 174, మ౭ఠకివారు (సన్మార్గ మునకు) 
మరలుటకుంగాను ఇట్లు మేము సూచనలు వివరించి లెలుప్రచున్నా రము. 

వ్యా! 172. మునుపటి వాక్యయలో (పత్యేకమగ యూదులతో జేవుం 
డు తీనీకొన్న యొడంబడికను చెలి వెను, ఇంక ఈవాక్యమయలలో సర్వ మానవులు 
దేవుండు తమ ప్రభువని యొప్పుకొని చేసిన కరారును "బెలువు చున్నాడు, 
కేవుయు అదమును సృష్టించి యాతనికీ గలుగు సంతానమును బయలు పెట్టి 
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వారిలో "నేనుమూ(ప్రభువునుకానా అని అడుగగా ఆందలును నీవు మాపిభువు 

అని యొప్పుకొనిరి. ఆదినమునే రో జెమీసాఖ్ అనుదురు, దీనిబట్టివ9తిమానవుని 
హృదయములో "దేవండుఒక[గాండు, ఆతేండ్నుప భువు అను విషయము నాటుకొని 

యుండును, ఆవిషయము (ప్రవ క్తలయుక్కయు భక్తుల యొక్క యుబోధన వలన 

బలపడి మాననవులువిశ్యానులగుచున్నారు. కొందు చెడుసహావాసమువల నసవాజ 

ముగా వారికి నున్న చవుని యేకత్య జ్ఞ నమును పోగొట్టుకొని ఆవిశ్వాసులు(కాఫి 

ర్లు అగుచున్నారు. కావున మానవులు తీర్చుదినమునందు "దేవుని యేకత్యమయ 
(తౌహా దు) మాకుం దెలియదు ఆని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఎందుకన మానవు 
డు తేన పుట్టుకతో నే యావిషయమును సవాజముగ పొందుచున్నా(డు. అటులే. 

మానవులు తీర్చు దినమునందు ఓేవా! మేము నిర్గోహులము. మాతాత ముత్తా 

తలు నీకు సాటి కల్పించిరి. మేము వారిననుసరించితిమి, "కావున పూర్వము దు 

ర్మార్డులు గావించిన దానికీంగాను మమ్ము నశింపం జేయుదువా! మమ్ము నరక 

ములో పడ వేయుదువా! అనిపలుకుటకు వీలులేదు, ఎందుకన చేనవుండు ఒక్క. 

డు, ఆతనికి సాటిలేదు అనువిషయము (పతిమానవుండును సవాజముగ తెలిసీ 

కొనం దగినది, తాత ముత్రాతల యాచారము కావున మేము అనుసరించితిమి 

అని పలుకుటకు వీలులేదు, 174. ేవ్రంయ తన సూచనలను మానవులకు వివర 

ముగా "బెలుపు చున్నాండు దాని ననుసరించి మానవులు దుర్య్ధార్గ్షమును వదలి 

సన్మార్లమునకు నమురలన లెను, 

175. వత్ లుం లెహిమ్ నబ-ఆల్- లజీ"ఆ -తెనాహు-ఆయా తినా-ఫన్ - 

సలఖ-మిన్ప+-ఫ అత్ -బల._.పువ్..మైతానుఫకానామినల్గావీన్. 176, వలౌ 
ఫీనా-లర-ఫఅ.నావు-బిపో-వలా-కీన్న హూ-అఖ్ -లదాఇలల్ "అర్ జ్-వ ల్ తబ 

ఆఅ-హవావాు-ఫ-మసలు-హూ-క-మసలిల్ కల్ బి"ఇన్-తనొం-మిల్_అ-ల హా. య 

ల్. _వాస్-ర_తక్ _కుక్-వు-యిల్ వాస్ వాలి క-మసలుల్ -ఫామిల్ లజీన-కజ్ 

జబూ-వి-ఆయాలి నా-ఫ సుసిల్ ఖసస-ల-అల్లావుమ్ “యత-ఫక్క_-రూన్ .177: 

సాఆ- మసల-నిల్ హెముల్-లజీ న_కజ్ జబూ-బి.ఆయాతినా-వ-అన్ -ఫుస-మవ్సుమ్' 

కానూ-యజి-మూన్, 
175. మతీయు ఓ (వ్రవక్త్మ! మేము మానూచనలను ఒకని కిచ్చితిమి, 

పిదప ఆతని వెంట సతాను పడాను, కావున ఆతండు దుర్మారులలో చేదిపో 
(0 

యెను, ఇట్టివాని విషయము వారికిం చెలుపుము, 176. మణీ మేము ఇష్టపడి 
67 
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యుండినచో ఆ సూచనలవలన వాని పదవిని ఉన్నతిగాం జేసీ యందుము,-కాని 

యాతండు నేలవంక (వాలెను. మణీ వాని కోరికలను "వెంబడించెను. కావున 

వాని విషయము కుక్క-వలె నున్నది. సీవు కుక్క వై బరువువేసిన ఆది నాలుక 

బయటికి 'వేలాడందీయును, లేదా వదలిపెట్టిన అది నాలుక బయటికివేలాడం 

దీయును. ఇది మాసూచనలను తిరస్కరించిన వారి పోలికయున్నది, కావున 

వాము గమనించుటకై ఈవిషయములు వారికి దెలుపుము, 177. మాసూ చనలను 

తిరస్క-రించుచు వారి యాత్మలనష్ష మేచేసికొను చుండినవారిపోలిక చాలచెడ్లది, 

వ్యా! 175, 176. ఈ వాక్యములలో ఇసాయిరాలియులలోనున్న “బల్ 

అఆమ్బీన్ బాఊ రా' అను ఒక విద్వాంనుని విషయము చెప్ప బిడినది. ఆ విద్యాం 

సుండు గొప్ప భక్తుడుగా నుండెను, ఆతని ప్రార్థన (దుఆ) -దేవుయ అంగీక 

ఏంచుచుండెను, ఆతనికి బేవుంయు తన సూచన లొసంగియుండెను, తుదకు 

ఆతండు ఒక(్ర్రీ మాటలకు లోనై ధనమునకు ఆశపడి మూసా (పవ క్షకు వ్యతి 

-జీకముగా పనులు నవేయసాగెను, మూసా ప్రవక్తకు వలాటి నష్టము వాని 

యత్నమువలన కలుగలేదు, శాని ఆతండు "దేవుని దయనుండి తొలంగి చేవుని 

కోపమునకు పాతుయడై పసైతొనును వంబడింపసాగాను. తుదకు దుర్శార్జులవర్ల 

ములో శేరిపోయిను, దేవుడు కోరియుండినచో అఆతండు చేవుని సూచనల 

వలన వానికి గొప్పపదవి (దర్జా) లభించియండును, కాని యా విద్వాంసుండు 

తనకున్న విద్యనుబట్టి సన్నార్లమునకు పోక ఇహలోక తుచ్చభో గములకుల్నోనై 

తన కోరికలను అనుసరించి నేలవంక (వాలెను, అనంగా వీనదశలో పడిపో 

యెను, ఆఫుడు వాని గతి కుక్క_వలెనాయెను, కుక్క తన బలహీనతవలన 

ఇ్యాస్తనిశ్వాసములు సరిగా తీయలేక దాని3ె బరువువేసీనను వేయక నదలి పెట్టి 

నను లేదా దానిని అదలించినను అదలించక వదలి పెట్లినను తన నాలుకను బయ 

టికిం దీసి వగర్పు చుండును ఇటులే తుచ్చభోగములకు లోనైనందున, సుగుణ 

ములు పోయను, దేవుండు విద్య జ్ఞానములు వానికి ఒసంగిన ఒనంగకపోయిన 

వానియందు సమానమే, కావున వానికి ఇహలోక తుచ భో గములఆశ మెం డే 

వాడు నాలుక బయటికిం వీయు కక్కువలె హీనదశ పొందెను, లేదా వాని 

గతి కుక్క_వలె.నె వగర్చ్బుచుంకొను, వానికి వగతిపట్టయుండినన రే, ఇందు 

మత విడ్వాంనులకు పాచ్చరిక గలదు. ఎవరు మత విద్వను అనుసరింపక తమ 

కోరికలను ఆనుసరింతురో వారికి దుర్గతి పట్టును, వట్టి మత [గ్రంథములు చది 

విన మాతాొన పియోజనము లేదు, అందలి ధర్మములను భయభక్తులతో అను 

'సరింపవ లెను, 177, సన్మార్లము వదలి దుర్మార్షులై తమయిష్టానుసారము పోవు 
వారు కుక్కను పోలుదురు, కుక్క_వలెనగుట చాల చెడ్డది. మానవుల్తై కుక్కను 

ఫోలుట చాల అవమానకరము, కావున వ మానవు(డును తన్ను కుక్కలతో సరి 
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సమానము జేయుటకు యత్నింపండు, "దేవుని సూచనలను తిరస్కరిం చివానిని 

వదలి పెట్టుటవలన మానవులడే నష్టమగును. దానివలన "జేవునికీ నష్టము లేదు, 

178. మన్ -యవొ దిలావు-ఫ-వువల్ మువా-తదీ-వ-మన్- యుజ్-లిల్ 
ఫ-ఉలా-ఇక-వాముల్ _ఖాసీరూన్, 

178. "దేవుండు ఎవరికి సన్మార్గము చూపునో వారే సన్గార్షులగుదురు. 

మేణువరికి మార్గము తప్పించునో వారే నష్టము పొందువారగుదురు. 

వ్యా! 178. ఎవని "కంత విద్యయును స్ధానమునుండినను "దేవుని యను 

(గహాము గలిగినపుజే మానవుండు సన్మార్గముపొంది భక్తుండగును, "దేవని 

యను[గహాము లభింపనిచో ఆవి లాభపడవు. సన్మార్ట్మము తప్పి దుర్మార్లు 

లగుట చాల నష్ట్రక రము. కావున మానవుండు తన విద్యపై గర్వపడక నదా 

"దేవుని యను గహమునకుంగాను -జీవునిని వేయకొనుచుండవలెన్ను 

170. వల-ఖర్-జరలఅనా-లి'జవా న్నమ"] క సీరమ్ -మినల్ -బిన్ని -వల్ -ఇన్'సి 
న అక్ డై 

లహుమ్-ఖులూ-బుల్ లాయఫ్ -ఖవూన-బిహో-వల-వాుమ్ “"ఆఅెయునుల్-లా 

యుబజ్-సిరూన-బిహో-వల-వబమ్"ఆజా-నుల్ -లాయస్-మడఊోన-విపహా-ఉలా-ఇిక 

కల్. -అన్"ఆమి-బల్ -వబమ్. -అజల్లు-ఉలా ఇక-హుమాల్ -గాఫిలూన్, 

179. మజీయు, జిన్నాతులలోను నూనవులలోను చాలమందిని నరక 

మునకుంగాను మేము పుట్టించి యున్నారము. వారికీ ప్యృాదయములున్నవి, కాని 

వానితో వారు [గహించుటలేదు. మజి వారికి కన్నులు గలవు. కాని వానితో 

వారు చూచుటలేదు, మణి వారికి చెవ్రులున్నవి, కాని వానితో వారు వినుట 

"లేదు. వారు పశువ్చులవలె నున్నారు, మజి వారు అంతకంచఆును హపాచ్చుగా 

మాక్షము తప్పినవారుగా నున్నారు. పీశేను ఆజాగ్య త్తగా నున్నవారు, 

వ్యా॥ 179. దేవుడు మానవులను, జిన్నాతులనసృష్టిం చెను, అందు అనేకులు 

తమపా'పకార్యములవలన నరకములో పడుదురు. వాస్తవములో వమూనవులును, 

జిన్నాతులును దేవుని (ప్రార్థించి సత్కార్యములుబేసి స్వర్గములో పోవలసినది. 

అయిన చెక్కు_మంది తమ దుష్టత్వముతో తుదకు నరకములో చేరుదురు. కా 

వున మానవుడు జాగ్రత్తపడి విశ్వసించి సత్కా-ర్యములు చేయుచునుండవ లెను. 

"దేవుండు మానవులకు తన సూ చనలను గమనించి బోధను [గహించుటకుంగాను 

'వ్యాదయములును, "దేవుని మహిమలను చాగుగ గమనించి చూచుటకు కన్ను 
లును దేవుని వాక్యములను విని సమ్ముతించుటకంగాను చెవులున ఒబసంగియున్నాయ 
డు, కాని దుష్టులు ఆటు చేయుటలేదు. పశువులవ లె తిని (శాగుటలోనే నిమ 

గ్నునై, ఇప్తాలోకభో గములకు లోనై హృాడయములను, కన్నులను. చెవులను 
నా ఇలా పక శ లా 

నాన కాలా ననూ. 
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వాని వాని పనులలో నుపయోగించుటలేదు, మా నవులకు దేవుండు ఆత్మికబలము 

._ పొందుటకుంగాను వసతులు కల్పించియున్నాండు, కావున వారు పశువులుకాం 

గూడదు, బాగుగా గమనించినచో దుష్టులు పళశువ్రలకం కొ అధములు గానున్నారు, 

అది ఎట్లన పశువులు తమ యజమానుల పిలుపు విని వచ్చుచున్నవి, వదన 
పని వద్దని ఆఅదలించిన అవి వేయక నిలిచిపోవుచున్నవి, మతియు పశువులకు 

నొసంగటుడిన స్ట్్రు కులకు దగిన పనులు ఆని నెర వేర్చు చున్న వి. దుష్టులు అట్లు 

చేయక "దేవుండు వారి కొసంగిన శకులను వేటు దోవలలో నుపయోగించి వెడి 

నళించుచున్నారు, ఇట్టివార తను నష్టలాభముల విషయము లక్ష్యము లేక అజా 

(గరత్త త్రగా నన్నారు, 

180. వ-లిల్లా-హిల్ -అస్మా-జల్ “హుస్నా-ఫద్- ఊవా-బిపో-వ-ఐరుల్ 

లశేశ-యుల్ వె.దూనఫీఅన్ మా-ఇహీ-సయుజ్.జౌన.మా-కానూ - యర్ 
మలూన్, 

180. "దేవునికి మంచిపేరు గలవు. కావున మారు అవేర్తతో ఆతనిని 

పిలువుండు, మతి దేవుని వేర విషయములో తప్పు తోవనపోవువారిని సదలి 

చెట్టుండు, తప్పక వారు తవు కర్మల ఫలితము పొందగలదు, 

వ్యా॥ 180. ఇంక మనలను భక్తులు "దేవుని విషయమ  అజ్యాగత్తగ 
నుండకూడదు. "దేవునికి మంచి చేర్గుగలవు, కావున ఆ వేర్లను నృరింపవలెను, చే 
వుని నామములు స్మరించుటవలన ఆయా వేర్ల భావములు సఎ్రదయమయుల' 

నాటుకొని సదా దేవుని ధ్యాన మే యుండంగలను, -దేవునికితగని పేర్లు వెట్టినిలుచు 

వారు తప్పుతోవన పోవువారు.. ఇట్టివారిని వదలి పెట్టవలెను, వారు తమకర్ముల 
ఫలితము తప్పకపొందుదురు, -జీవునివే పేర్లు స్మరింపవ లెను. దేవుని వీధ్ధను ఒకరికేణె 

డుగు వేయుటకుగాను జాలవిద్య (జాదూ) మొదలగు మంతిములలో నుప 

యోగింపంగూడదు అని దేవని - సెలను. 

181, వ-మిమ్మన్ "ఖలఖ్నా-ఉమ్మతున్ -యవా-దూన-బిల్. _వాఖ్ ఖి-వా 
౨౬ 

బిహీ- యఆదిలూన్. 
181 మజియు మేము వుట్టించిన జనులలో కొండలు సత్వమైన మార 

మును (ప్రజలకు) చూపుచు దాన్ని ననుసరించియే న్యాయము చేయుచున్నారు. 

= వ్యా! 181, ఇందు ముసల్మ్భానులలంహార్చి చెప్పంబడినది. హా(జత్ ముహూ 

మ్మదు: వారి మతస్టు స్థులగు ముసల్మానులు సత్యమును స్వీకరించి సత్యమార్షమును 

(ప్రజలకు చూపుచు సత్యమును అనుసరించి న్యాయము చేయుచున్నారు, వారు 
ఇస్లామ్ మతధర్శము లుసరిగాననుసరించు చుఅందువ అలాటి మో చ్చుతగస్థలుచేయరు | 
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182. వల్-లజీన-కట్_జబూ-బి-ఆ-యాతినా-స-నస్-తద్- రిజు-వుమ్ 
మిన్. -వానులా-యఆ-లమూన్ 188. వఉమ్లో-లవుమ్" ఇన్న- కెదీ-మతీన్. 

182. మెజువరు మాసూచనలను తిరన్మంచిరో వారికి తెలియకుండ 

తిన్నతిన్నగా మేము వారిని పట్టుధుము, 188 మజీవారిని కొంతకాలము వదలి 
'పెట్టుదును. నిశ్న్మయము'గా సాయత్నము చాల స్థరమెనది, 

182. "దేవుని సూచనలు అసత్యములని పలికి ప్రవక్ష్వలను తిరస్కరించు 

నట్టి వారిని దేవుడు కొంత కాలము వదలి పెట్టును. ఆందువాలికి అనేక నంపదలు 

బ్రహలోక సౌఖన్టిములు గలుగును. దానికి అవిశ్వాసులు మోసపోయి. మేము 
చేయు పనులు మంచివి యని తమ దుష్టకార్యములో మికిమాఆీ పోవుదురు. 

తర్థ ఇమే "దేవుండు ఆవి శ్వౌసులను శి కి ంపక వదలి పెట్టి తిన్నతిన్నగా వారిదు 

ర్మార్లయ హౌచ్చగుకొలంది వారిని పట్టుచుండును. వారు తమ దుర్శార్టము 
లో సంపూాక్థులు కాగానే వారికి దేవుని శిక్ష కలుగు చున్నది, బ్రదియే దేవుని 

స్థిరమైన యత్నము. "దేవుని యత్నమునకు ఎవరును అడ్డు రాంజాలరు, అది 

సాగియే తీరును, కావున మానవులు తమకుం గలుగు కొంత లాభమునకు 

మూ సపఫోక విశ్వాసులు కావలెను, . 

184. ఆవలమ్. -యత-భక్క్రరూ-మా-బి సా-హిబిహామ్' -మిన్ - జిన్నతిన్ - 

ఇన్-వబవ-ఇలా-నజీసమ్-మువీన్. 185. అవ-లమ్-యన్ జురూ-ఫీమల-కూ తిస్ 
రం 

నమా-వాతి-వల్ "అన్ బి-వ-మా-ఖల-ఖల్లావు-మిన్ - వై. ఇన్ -వఅన్ "అ సా-అన్ - 

తాల్! బాలీ జాలీ Wy) అతి కొ 

యకూన-ఖ దిఖ్ -తరబ_అజలు-వుమ్-ఫ-బి-అయ్యి-హదీ సీన్-బఆవహూ “యామి 

'నూన్, 186, మన్-యుజ్ లిలిల్లావుఫలా-హోదియ-లవూ-వాయజరు-వుమ్ 
ఆలీ ట్రా 

ఫీ-తు గ్యా-నిపామ-యఆ-మహూన్ . 

184. ఏమి? వారు తమతోనుండు వానికీ విచ్చి లేదని గమనింప 

లేదా! ఆతండు స్పష్టముగా భయబోధ నిచ్చువాండు. 18$,వవి? వారుభూమ్యా 

కాశములలోని (పభుత్వమును దేవుండు సృష్టించిన సర్యమును వారి కాలము స 

మోవీంచియుండు ేమోఅను విషయమును గమనించి చూడలేదా! కావున 

వారు ఖురాను తరువాత వమాటను విశ్వసింపం గలరు. 186. దేవుండు ఎవరికి 

చారి తస్పించునో వారికి సన్మార్గము చూపువాశెవరును లేరు, మణీవారు వారి 

దుష్టత్యము లోపడి జేవులాడునట్లుగ వాని జేవుండు వదలియొట్టును. 

వ్యా! 184. హజల్ ముహూమ్మిదు వారు “దేవుడు పంపిన ఖురాను బో 

ధను (ప్రజలకు వినిపించు చుండిరి, మక్కా నివాసులు వారినూటను వినక "దేవుని 
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సూచనలను తిరస్కరింప 'సాగిరి, అందుకు చేవుండిట్లు సెలవిచ్చుచున్నాయ ము 

పహామ్మదు (పవక్ష బాల్యమునుడి మిలో నున్న యాతఃడు. ఆతనివిషయము 

మికు బాల్యము నుండియు తెలియును, ఆతనికిపిచ్చి లేదు. ఆతేండు మంచి బుద్ధి 
గలవాండు, ఆయన సత్యవంతుండు (సాదిఖ్), నమ్మాుందగినవాండు (అమోన్ ) ఆస్ 

మోరే బిరుదు లిచ్చియున్నారుగచా! అట్ల ముహామ్మదు దేవుని[ప్రవ కగా నియ 

మింపంబడి భోయబోధ మికీచ్చుచున్నాండు. ఆతని విషయము మీరు గమనిప 

లేదా. ఆతని విషయము మీకు బొగుగం తెలిసియే యున్నది గదా, "దేవునినృష్టి 
ని గమనించి చూడుండు, అందు బెట్టి మహిమలు గలవో! ఆంతటను 'ేవుని 

(పభుత్వమున్న ది, ఆతే(డు పంపిన ఖురాను (గంథము విశ ఏనీం దుటలో మీకేమి 

ఆటంకమున్నది. ఎద్దియునులేదు. అట్టు కానిచో మా వినాశకాలము మీంచి 
నది ఆని తెలిసికొన వళలెను, ఖురానువంటేి (గ్రంథమును విశ్వసింపనివారు ఇంక 

ఇతర (గంథముల మాటను విశ్వసింపం గలరా? ఆట్లు కానిరదు. 1586. సర్వమా 

"దేవుని చేతిలో నున్నది, సనాగ్హిగ్షము చూవుట, దారితవ్పించుట, "జీవుని యిష్ష 
ము, దేవుండు కోరనిచో ఎవరు ఎన్ని (పయత్న ములు చేనీనను దుర్శాప్టనిని 

సన్మార్టమునకుం (దిష్పజాలరు. ఆయిన మానవుండు సన్మార్షమయు అవలంబించు 

టకు నుద్దేశించినచో "దేవం తన యనుగ హాము వలన సన్మార్గము ననుసరిం 
చునట్టు చేయును. “అట్టుకాక దుర్శార్గములో నే పడియుండుట కుద్దేశించినవో చే 
వుండు ఏ కూడను వానిని “వదలి పెట్టు చున్నా (దు. అపఫుడువా6డు దుర్మార్మములో నే 

పడి "దేవులాడుచుండును, కావున మానవులు తమకు “దేవుండు సన్మార్గము. మూ 

పురట్టు ఆతనిని జేండుకొను చుండవలెను, 

187, యస్-అలూనక-అగిస్ _సాతతి "ఆయ్యాన- మయుర్-సాహో హో-ఖుల్ -ల్లి 

న్నమా-ఇ -ఇ్రిల్ము-వో- ఇస్టరల్సీ- లాయుజల్లీహా- లి.వథ్.తిహో _ బల్లా. వువ-స సు 

లత్-ఫిస్ సనూ-వాతి- సల్ -అర్ బి- లా- ”ా -ఆా త-కమ్-ఇల్జా- బగ్గ్-తతన్ యస్ -అలూ 

నక-కఅన్న క-చా ఫీయ్యున్ - 'ఆన్-హో ఘల్ ఇన్న తూ-ఇల్లుహో- ఇన్షల్లాపా - వలా- 
ఆతా 

కీన్న-అక్ - -సరన్నా నీ-లా-యఆ -అవమూన్ . 

187, తుదిదినము (ఖియామత్ ) వచ్చుకాల మెపుడు అని వారు నిన్ను 
అడుగు చున్నారు, అది నా ప్రభువునకు మాతమే తెలియును. అతంజే దానిని 

దాని కాలమునకు సరిగ బయలుపణ చును, అది ఆకాశములలోను భూమిలోను 
చాల భారమైనది, మొమె అది అకస్మాత్తుగనే[ వచ్చును అని ఓప్రవక్ష! పలుకు 
ము, నీకం చెలిసియున్నట్లుగ వారు తుదిదినమును గూర్చి నిన్ను ఆడుగుచున్నా 

రు, ఆది దేవునికి మాతరిమ తెలియును, శాని అది జనులలో సెక్కు_మంది 
ల నాలం లా మనా లా 
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(గహింపరు. అని ఒ[ప్రవ క్ర! పలుకుము, 

వ్యా॥ 187. మానవుడు తన చావు కాలము ఎవుడు వచ్చును అని తెలిసీకొనం 

జాలండు, కావున లోకమంత నించి తుదిదినము (ఖియాముత్ )వచ్చు కాలము 

మానవునకు తెలియనగునా! తెలియచేరదు ప్రజలు హజ్రత్ ముహమ్మదు వొ 
రితో తుదిదినము (పళ యము) ఎపుడు వదినమునందు వచ్చును, ఆది వచ్చు 

కాలము మాకం "దెలుపుము ఆని అడుగసాగిరి. దానికి జవాబిట్లు ఇయ్యంబడి 

నది. [ప్రళయము వచ్చు నరియెనకాలము ఎవరికిని తెలియదు, అది వచ్చుకాల 
ము "దేవునికి మాత్రమే తెలియును, ఆతయ దానిని దాని నరిమైన సమయ 
ములో బయలుపజుచి లోశమంతటను నశింపం వేయును. భూమా్యకాళశములలో 

ఆదిచాల భారమైన విషయము, అది సంభవించుదినము చాల పెద్దది, అది వచ్చు 

నది ఎవరికిని తెలియదు, అది అకస్మాత్తుగ సంభవించును, దాని కాలము జేవుని 

(వనక లకు గూడ తెలియదు. ప్రవక్తలకు ేవుంజెంత తెలుపునో యంతేమా 
(త్రము వారికిం చెలియను, "దేవ్రంయ తెలుపని విషయములను తమ [ప్రయళ్నము 
వలన తెలిసి కొనల. అట్టి విషయమును గూర్చి తెలిసికొనుటకయత్నింపరు" 
వారి పని చేవుని సందేశమును (ప్రజలకు అందణజేయుటయే. కాని యీవిషయ 

ములను "పెక్కురు జనులు శెలిసికోనరు, ఆందులేశే తెలియరాని విషయములను 

గూర్చి (పశ్నింతురు, ముదిదినము వచ్చుకాలము _ నుఅంగుగా నుండుటలో మాన 

వులు ఆది ఎవుడు వచ్చునోఆని భీతికలిగి సత్కా-ర్యములే చేయు చుందురు 

గదా ! ఓపివక్త! నీవు విచారించి తుదిదినము ఎవుడు వచ్చును అను విషయ 

ము నీవు తెలిసికొని యున్నట్లుగ వారు నిన్ను దానిగూర్చి యడుగు చున్నారు, 

వొస్తవములో ఆది వచ్చు కాలము నీకుందెలియదు, అది దేవునికి మాత్రము 
తెలియును. చేవదూతేలకు గూడ తెలియదు, 

188. ఖల్ -లా-అమ్లిక-లి-నవ్పీ-నవ్గ్ అన్-వలా-జరిన్-ఇల్లా-నూపా 

ఆల్గావు-వలె-వన్తు-అక్.లముల్ వె బ-లస్-తక్స ర్రుమినల్ "క్రో రివ-నూమస్ -స 

నియస్-సూఉ-లన్-ఆనా-ఇలా-నజేరున్-వ-బపీరుల్ _లిఖామిన్-యూమినూన్ 
188. "బెవుయ కోరినది తప్ప నేను నాయాళ్మకుంగాను మేలు గానికీడు 

గాని చేసికొను అధికారము నాకు లేదు. మజీనావ గుప్తము (బు) శేెలిసి 
యుండినచో నేను చాల మేళ్ళు (గహీంచి యుందును. మజి వీకీడును నాకేం 
గలిగి యుండదు, నేను విశ్వసించు జనులకు భయబోధ నిచ్చువాడను, సంతో 

_ష వార్త వినిపించు వాండను అని ఓపక్క! సలుకుము, 

వ్యా! 188. మానవుడు ఎంత భక్తు(డును ఎంత "దేవునికి వ్రీయుండును అయి 

నను సరే లాభ నష్టములు మేలు కీడు చేసికొను స్వాతంత్య్యము వానికి లేదు, 
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"బేవ్రనీకిం చెలిసిన సర్వగుప్తములును "రాంబోవువిషయములును ఆన్నియు ఒకవూ 
నవునికిం దెలియవు, సర్వజ్ఞండగు "దేవుని కే తెలియును, కావున జగత్తునకంతయు 
ప్రవక్త గా వచ్చిన ముహమ్మదు రనూలువారు కాడ ఇట్లు ప్రకటింప వలెనని 

"దేవుని సెలవగుచున్న ది. మేలు గాని క్రీడుగాని లాభము గానినష్టమ గానివేయుట 
"దేవుని చేతిలో నున్నది. మేలు కీడు కలిగించుకొను అధికారము నావలేదు, 
చేను "రౌంబోవు విషయములన్ని టిని రహాస్యము లన్ని టిని ఎఆింగను, అట్టు సర్వ 

రహాస్యములును గుస్తములును నాకు తెలిసి యుండినచో. నేను లాభను 
"లే పొందియుందును, వలాటి కీడు కలుగకుండ చూచికొని యుందును. అట్లు 
"కాక నాకు ఒకవుడు మేలు కలుగుచున్నది. మణ్ కపుడు నష్టము కలుగుచున్నది. 

నేను వశ్వానులకు బోధించువాండను, పాపములు చేసినచో శిక్ష గలుగును అని 

భయ పెట్టువాండను, సత్కార్యుములుచేసీనచో "దేవుని పీతిలఖించి న్వర్ల సౌఖస్రిము 

లు లభించును ఆను సంతోష వార్హ విశ" ఏనులకు కనివించు చున్నాను, "జీ 

వుండు నాకు పంవీన సంబేశములను | (ప్రజలకుం చెలుపుట నాపని, కావున డేవుం 

డు తన (ప్రవక్తలకు ఏయే గుప్తవిషయములును రవాగ్యము (_గబ్బు లును తెలు 

పుసో అంతేమా [తము వారికీ బెలియును. దానికి మించిన గుప్పము (గ. బు) 

లు తెలియవు, మత ధర్మములు తత్వజ్ఞానము "మొదలగు మతవిషయములు నం 

పూర్ణముగ (పవక కు చెలియును, 

189. చువర్_లజీ ఖలఖ-కుమ్-మిన్-నఫ్-సీన్. వాహిదలిన్-వ-జలల-మిన్ 
పహో-పొబప+_ లి-యస్ న్ -కున-ఇలె-హో -ఫలమ్మాా-క-గమ్-వె పూవో- "హామలక్_ హూమ్ 

లన్ -ఖఫీ-ఫన్ -ఫ మదత్ -బిహీ హీ-ఫలమ్మా- అస్. ఖలద్-- దఅ-వల్లాహ- రబ్బ-వుునూ 

లఖ్సన్-ఆ తై -శనాాసాలిపాల్ న్ -లనాకూనన్న -మినష్- పాకిరీన్, 190, ఫలమ్మా- 

అతా-వుమా.సాలిన హాన్-జలలా "లహూ -షురాకాఅ-ఫీవమా-ఆతావుమా- ఫత_-ఆ 

లల్థావు-అమ్మా"యున్-రికూన్' 

189. అతండే మిమ్ము ఒక యాత్మనుండి పుట్టించెను. దానినుండియే దా 
ని జతను దాని సౌఖ్యము వొందుటకుంగాను పుట్టించెను. వీదప వురుషుండు 

తన భార్యతో కలియంగానే ఆమె తేలిక మైన భారము దాల్పెను. ఆమె దాని 
లో తిరుగుచు నుండెను, విదవ భారయు కాంగా వారిద్దలు తమ ప్రభువగు 
దేవ్వనుతో “నీవు మాకు ఎట్టి లోపములేని బిడ్డను ఒసంగినచో తప్పక మేము 
నీకు కృతజ్ఞత సలుపుదుమ” అని జే:డుకొనిరీ. 190. ఆవీదప ేవుండు వారికీ 
లోపము లేని బిడ్డను ఒసంగంగా చేవు(డు వారికొనంగిన దానిలో వారు సాటి 
కల్పీంప సాగిరి, మతివారు సాటి కల్పించు దానికంటు జీవుడు గొప్పవాడు, 
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వ్యా! 183:190. "దేవుండు మొట్టమొదట ఆదమును సృష్టించెను. ఆతని 
సౌఖ్యమునకుంగాను ఆతనినుండి ఆతని జత ఆగు హోవ్యాను పుట్టించెను, వీరి 
ద్దణీ సంతానమే మాననులు, వారి సంతౌనము చేయు ఆధర్మమును గూర్చి 
యిందు చెప్పబడినది. భార్యాభర్తలు కలిసిన వీదవ (స్రీ గర్భము దాల్బును, 
అది పృవ)థమమున తేలికగా నుండును, స్త్రీకి నడచుటలో కష్టము కనుపించ 
దు. గర్భము వృద్ధియగు కొలంది భారము హెొచ్చును, వూర్తి గెర్భమ ఆగు 
సరికి శ్రీ! తిరుగుట కష్టముగా6 దోచును, మత్రీయు గర్భములో 'నేమున్నదో 
ఎవరికీ దెలియదు. బిడ్డపుట్టిన అంగహీనుడగు నేమో అని సహజమగ భా 
ర్యాభర్శలకు భీతి గలుగును. ఆసుడు చేవ్రునితో. నీవు మంచిబిడ్డ దయచేసి తి 
చేని మేము నీకు సదా కృతజ్ఞత సలుపుచుందుమని కమొజి వెట్టుకొనుదురు, జేవు 
ని దయ వలన ఎట్టి యంగలోపము లేని మంచి బిడ్డ గలిగనచో వారు ఆపద 
లో మొలు సెట్టుకోన్న "దేవుని విషయము మతిచిబోయి మనూబేవతల్కు భక్తులు 

(వలీ) అనుగ హించినది ఆని పలుకుచు జేవ్రండొనంగిన దానిలో బ్రతరులను 
సాటి కల్పింతురు, వదో యొక "దేవతకు మొక్కుబడి చెలింతురు, ఇటు జేవు 
నికి సాటికల్పించుట ఘోర పాతకము. "దేవుండు వీరు కల్సించుసాటికంకు చాల 
గొప్పవాడు. ఆతేడు పరమ పవిత్రుండు. కావున మానవులు తమ్ము సృషవ్టీంచి 
న దేవుని వడలి యితర చిల్లర చేవతలను కల్పింపరాదు ఆని ఇత రాయబోవు 
వాక్యయ లలో చెప్ప్కబడుచున్న ది, 

191. ఆయుష్ -రీకాన-నా-లాయఖ్" -లుఖు-మై-ఆన్ "వ వొతు-యుఖ్- . 

లఖూన్, 192, వలా-యస్-త రతీ-ఊ న-లహుమ్_నసన్-నలా-ఆన్- ఫు'సవ్యమ్- 

యన్-సురూన్. 198. వల్లన్-తద్-ఊోహక్-ఇలల్ -వుదా-లా-యశ్-తబి. 
వకు-నవాఉన్-అలై కక్-ఆద ₹-తుమూహుమ్.అమ్-అన్ -కుమొ- సామితూన్, 
194. ఇన్నల్. _లజేన-తద్' _ఊన-మిన్ -దూనిల్లాహి-ఇబా-దున్ -అమ్-సాలుకుమ్- 

ఫద్_ఊవాుమ్-ఫల్-యస్-తజీబూ-లకుమ్-ఇన్-కున్తుమ్-సా దిఖిన్, 194. అక్ 
_ లహుమ్-ఆర్ -జులున్ -యమ్-షూ న. బిపో-ఆమ్-లవ్ఫామ్-విదన్"యిబ్ - నెషూన- 

బివో-అమ్-లవబమ్-అల్'యునున్-యుబ్ _సీరూన-బిహో_అక్షూ లహుమ్_ ఆషా 
నున్ -యనశ్ -మఊన-బిహో ఘైలిద్ "ఊ-మరశా-అవ్రమ్ -సుమ్ము-కీ దూనిఫలా-తున్ 

' ఈతి 
| 

జిరూని, 106, ఇన్న -వలియ్యి-యల్లావబల్ -లజీ-నజ్ -జలల్ "నీతొ బ-వవ్నువ-య తే 
68 oo 



588 ఖురానెవ రీఫ్ [కాండము 9 

వట్-లస్-సాలిహీన్. 197, వల్ “లజీన=తీద్ -ఉఊన-మిన్ -దూనిహీ-లా-యస్ -తతీ 

అనీ - ర wn! 

ఈఊన-నస్-రకుమ్-వలా-ఆన్ "ఫు సవాుమ్-యన్ -సురూన్ . 198. వ-ఇన్-తద్ -్డః. 

హుమ్ల్రలల్ -వుఎదా-లా-యన్ -మడఊా-వ-తరా హుమ్ -యన్ -జురూన-ఖఇలై కావ 

హుమ్-లా-యుబ్-సీరూన్ .- 

191:192, ఒక వనువునెనను నృష్టంపంజాలకయు తామే సృష్టింవం 

బడుచున్నట్టి వారిని వీరు దేవునికి సాటి కల్పించుచున్నారా ! వీగునారికి 

సవశయముచేయంజాలరు, మణీ వీరు తమకు తౌమే సహాయము చేసికొన లేరు. 

193. మలక మోరు వారిని సన్మాార్హము నకు బిలిచిన చో వారు మిమ్ము అనునరిం 

పరు, మారు వారిని పిలిచినను! లేదా మీరు ఊరకున్ననో మోకు సమానమే |! 

194, మూరు "దేవునిని వదలి ఎవరిని *లుచుచున్నారో వారాకూడను మావంటి 

మానవులే. మణి మారు వారిని పిలువుంయ. మారు సత్యవంతునరైనచో వారు 
_మోపిలుపునకు బదులు పలుకవలెను, 195. ఏమి వారికీ నడ చుటకు కాళ్ళున్న 

హా! లేదా వారికి పట్టుటకు చేతులున్నవా లేదా వారికి, చూచుటకు కండ్లు 

న్నవా! చేదా వారికి వినుటకు చెవులున్నవా! మీరు కల్పించిన దేవతలను పిలిచి 

కొనుండు. వీదప నా విషయము కటలు సలుపుండు, మలి నాకు గడువునొనంగ 

కండు. 196. (గ్రంథము పుపినట్ట చేవులో నాకు సహాయు(డు. మి ఆతంజే 

భ కులకు తోడుపడువాండు, 197. మణి మారు “దేవునిని వదలి ఎవరిని పిలుచు 

చున్నారో వారు మాకు సహాయము చేయయాలరు, మలి తమకు తాము కూడ 

తోడుపడంజాలరు- 198. మటి మారు వారిని సస్మార్లమునకు వీలిచినచో వారు 

వమియు వినరు అని ఓ పివ క్త! పలుకుము. మతి వారు నీవంక చూచునట్లుగ 

ఇనీవు చూచెదవు. కాని వారు ఏమియు చూచుటలేదు. | 

వ్యా! 191. ఇత ఈవాక్యములలో "దేవుండు, విగంపాములను చిల్లరాదేవ 

తలను ప్రూజించుటను రద్దుచేయు చున్నా(డు. అవిశ్వాసులు "దేవ తలను విగ 

పాములను "బేవుని! సాటిగం జేయుచున్నారు. అది ధర్మముకాదు, ఎట్టన, 

వొరు ఒక వస్తువునెనను పుట్టింసంజాలరు, ఆదియునుగాక వారుకూడ "దేవునిచే 
సృష్టంపంబడినవారు, విగహములను మానవులు తవు చేతులారచెక్కి.. కల్పించు 
చున్నారు. ఆవి ఎట్టు నూనవులకంటె గొప్పదిగా కాంగలవు. 192. విగవా 

ములును చిల్లర "దేవతలును వానిని పూజంచువారికి కష్టములందు తోడుపడం 
జాలవు* ఆవి శ క్రిలేనివి ఒకరికి తోడుపడుట అటుండనిండు. అవి స్వయుముగ 

తమకు తాము సహాయమువచేనిక్రొనయాలవు. ఎవయైైన  విగహమును పగులం 
గాట్టంబోయినచో అది తన్ను రశ్చించుకొనంజాలదు అట్టిదితన పూజారులకు 
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ఎట్టు తోడుపడును. తోకుపడంజాలదు. 198. విగవాములను మంచిమార్షము 
నకు రమ్మని పిలిచిన అవి యను'సరింపలేవు, వానిని పిలిచిన కిలువక్ యూర 
కున్నసమానమే, ఆవి కదలని వెదలని మొద్దులు, *ిలుచువాని పిలుపు వృ థాపో 
వును, 191, సర్వజ్ఞాండును సర్వశ కుండను ఆగు చేవునిని వదలి అవి శ్వానులు 
స్వయముగ కల్పించుకొన్న చేవతలును విగ )వాములును మానవులవంటి సృష్టి.కి6 
జేరినవి, అవికూడ "దేవునిచే సృష్లిపంబడినవి, అచేశనములగు విగ్రహములను 
విలిచిన ఆవి బదులుపలుక లేవు, సంచేహమున్న చో పిలిచిచూ చుకొనుయ, ఓవిగ 
హో రాధకులార! మీరు కల్పించు విషయములో మీరుసత్యవంతు నై న చో విగహా 
ములు మోావీలుపునకు బదులుప లుకవ తెను,. అట్లు. అవి పలుకవు.194.నానన్రలు కొ 
న్ని విగహములకు కార్డు కేతులు కన్నులు చెవులుకల్పించియున్నా రు. ఆందునడచు 
టకునుపట్టుటకును, చూ చుటకున్సు వినుటకునుళ కి లేదు, అట్రళ కు లుగలఅంగములు 
విగవాములకున్నవా ! లేవు, అపుడు వానికంాట మానవులే జే్సులు. వారికి 
ఆంగములకుం దగినశ _క్తలు' గలవు, అట్టి హూనవుండు తనకంకె హీనిమైనదానిని 
దేవతగా (గహించుట చాల శోచనీయము. విగిహో రాధకులు, హ్నజత్ వైగం 
బరులవారి నిట్లు బెదరించిరి. ఓ ముహమ్మదు నీవు మావి[గపాముల విషయము 
ఏమియు చెప్పకుము, అట్లు కానిచో అవి సీకు కీడు గలిగించును, దానికినిందు 
బదులు ఇయ్యాంబడినది. మీదేవతలను విగిపాములన్నిటిని విలిచికొని నాకు 
ఒక నిముషమైన విరామము నియ్యక ఏయ్ కుట్రలు నావ విరోధముగం జేయ 
వలెనో చేయుడు. 156. నాకు ఖురాను గంథ మొసంగి నన్ను (పవ క్షగాం 

జేసిన 'దేవుంజే నాకు. రతపండై తోడుపడును. భాయభ క్తులుగలవారందతేకిని 
తోడుపడువాండు అబేవుంజే. పుకుటిలు వమియు సాగనేరవు, 197. ఓవిగహో 
'రాధకులార ! మీరు దేవునిని వదలి ఎవనిని వూజించుచు వీలుచుచున్నారో 
వారు మాశేలాటి సహాయము చేయంజాలరు. వారు శ క్రిహీనులు, తమమైపడు 
క ష్టమునండి తమ్ముదాము రశ్షించుకొనంజాలరు. మారు పిలిచినచో మీవిలుపు 
వృథాపోవును, వారు (వి గవహాములు, చిల్లర దేవతలు) మోవీలుపును వినరు 
అని పలుకవలెనని దేనని సెలవయ్యొను. 1968. విగహములకు కన్నులున్నవి, 
ఆవిచూ చునట్టుగక్నయిడును, కానియందుదృష్టి లేదు, కావున అవిచూడంజాలవు, 

ల! అవన ఆహాబు — అ అటి 

199. ఖుబిల్ -అఫ్-వా-ముర్-బిల్ -ఉర్ ఫీ-వ_అఆారిజ్ -ఆనిల్ -జాపా 

లీన్, 200. వ-బమ్మా-యన్ జగన్నక-మినవ్-వె.తాని-నజ్-గున్-ఫస్ = తబ్లజ్- 

బీల్లాహీ ఇన్న వూ-నమాడిన్-అ లీన్. ) 

199. తమించుచుండము, వుజీ ధర్మయునుగూర్చి ఆజ్ఞావించుచుండుము. 

_ మణి మూఢ్సులనుండి తొలంగియుండుము. 200, మణీ హసైతానునుండి నీకు 
లా 
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(పేశేపణ కలిగినచో నీవు "దేవుని శరణు-వేంయము. నిశ్చయము ఆతంజే 
సర్వము వినువా(తు, సర్వము తెలిసినవాండు, 

వ్యా! 199. మునుపటి వాక్టములలో విగహారాధకుల మూఢత్వమును 

గూర్చి చెప్పబడి యె, వి గహారాధకులు, తమ విగహాములనుగూర్చి వినిన 

మాటలవలన "ద్వేషము వహించి వారు నిన్న దూషించి హింసింతు కేమో! కా 
వున ఓ(పవ క్త! నీవు వారి దూషణలను క్షమించుచు వారికి ధర్మము బోధించు 
చుండవలెను. క్షమించు గుణము చాల (శేస్టమైనది, దాని ననుసరించుము, మూ 
ఢులతో వారి మౌాటలకుంగాన్ను వారితో జగడములు చెట్టుకొనక వారినుండి 

తోలంగిపొమ్ము,. వారి మూఢత్వమునకుంగాను దేవుడే వారినిచూచుకొనును, 

200. ఓ (ప్రవక్త క! నీవు మానవుండవు. కాంబట్టి ఒకవేళ్ నీకు క పమువచ్చినచో 
నీపదవికిం దగని కార్యమును చేయవలెనని స తానునుండి నీక పే) రేవణ గలిగి 
నచో తళ్హణమే "దేవుని శరణు "వే (డుము, "దేవుండు నీమొఆను విని నిన్ను రశ్షిం 

, చును, తాను వట | నీడా సాగదు అని దేవుని సెలవయ్యెను. 
నావలన 

201. ఇన్నల్ల బీ- జేనత్_తఖా- -ఇజా-మస్స-వుమ్-మినమ్-మై న తాని-తజక్క_ 

రూ_ఫ-బ్రజాాహుమ్-మాబాసిరూన్ . 202. వ-ఇటఖ్ వా-నునుమ్-యముద్దూ- న 

వుమ్ -ఫీల్ 'గయ్యి-సుమ్ము-లా-యుఖ్ -సిరూన్ . 

201. భయ భాక్కులుగ లవారికి సెతానునుండి మనోకలంత గలిగినచో 

వారు "దేవునిని స స్మరింతురు, అపుడే వారికి జ్ఞానము గలుగు చున్నది. 202. మజి 

సైెతానులు తమ సహోదరులను దు ర్మార్గములో నే లాగుకొనిపోవు చుందురు, 
మరల వారు అందు కొలతచేయరు, 

వ్యా! 901, చైతాను మానవ్రులందతికిని మనోకలంతలు (వస్వాస్ )కలుగం 

జేయు చుండును. మానవులకు పాసపశార్యములకు (పేశేసించుచుండును, వాని 
. మోనములకు మానవులు తణిచుగ లోంబడి పాపకార్యమయులుచేయ సా గుదురు, 

అట్టి సమయములలో భయభ_క్తలుగలవారు "దేవుని 'స్మరింపవలెను. సైతాను 
క్ముటలనుండి రక్షణపొందుట కై "దేవుని శరణువేండవలెను, ఆవుడు భక్తులకు దైవ 

జ్హానముగలిగి తొము సెతాను కుట్రలకు పాలగుచున్నారని ెలిసీకొని పాప 

మేలను వదల(గలరు. మలి పాపముల వలన గలుగు భో గ సౌఖ్యమయులుని త్యములు 

గావు. వానివలన తుదకు ఉభయలో కములలో వినాశము గలుగును ఆని బుద్ధి 

తెచ్చుకొొందురు, భక్తులు కానివారు సైతానులకు సహోదరులు, ఆ గాతానులు 

కల్పించు కలంతలకును మోపాములకును ఏ దుష్టులుమో సపోయి పాపము'లే చేయ 

సాగుదురు. వారిక దేవునియందు భయభక్తులు లేనందున దేవునిని స్మరింపరు, 
| అందుచే, వారు సైతాను వట్రలనుండి రశ్చింపంబడరు, సైతానులు వారికి దుర్మా 
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ర్ల్షములో వడ వేయుటకు "వెనుదీయరు. దుక్షులుహూడ _నైతానులను ఆనుసరిం 
చుటలో కొతత చేయరు, దానివలన తుదకు వారు నళింతురు. కావ్రన ముస 
లాను భక్తులను ఒకవుడు సైతాను తన కుట్రలవలన పొపములకు (పేళేవించు 
నవుడు తజ ఆమే "చేన్రుని స్మరించి దేవుని శరణు వేయవలెను. 

908. వ_ఇబా-లమ్ -రౌలి-హిమ్-బి-ఆయకిన్ - -ఫాలూ" లౌో-లజ్ - తా 

తప+ 'ఖుక్-ఇన్న మా-అత్ -తబి డ-మా-యూ-హో- “ఇలయ్య మిర్ రబ్బీ - హోజా. 

'బసాఇరు-మిర్- -రబ్బికుమ్-వ-వాుదన్ -వ- రటౌం_ముతుల్ లి-ఫామిన్ యూమినూన్ 
208. మటి నీవు వారియొద్దకు వచైన ఒక సూచన తీసికొని రాని 

చో వారు నీవే స్వయముగా దాని నెందులకు కల్పించుకొని తేలేదు అని పలు 
కుదురు. నేను నాప్రభువునుండి నాయొద్దకు వచ్చు సందేశమును అనుసరించు 
వాడను, -ఈఖురానులో మిపభోవునుండి వచ్చిన సూచనలునుు, " విశ్వాసులకు 

సన్మారమును, కరుణయునుగలదు అని ఓ (ప్రవక్తా ! పలుకుము, 

వ్య్యా॥ 208. ఒకనుడు దేవుని సందేశము (వహీ) ెగంబరులవారికీ 
వచ్చుటలో ఆలస్యమైన చో లేకఅవిశ్వాసులు కోరిన సూచన (మోజిజా)'దేవుని 
నుండి వారికి చూపంబడనిచో వారు *ఓ ముహమ్మదు! నీవే ఖురానువాక్యము 
లను కల్పించి కొని రమ్ము. లేదా సూచనలను సృష్టించి మాకు చూవుము 'అని 
పలుకుదురు, దానికి సమాధానము నిట్లు బ్రయ్యయిడెను, చేనుచేవుని వివక్ష కను. 
"దేవుని సెలవు ననుసరించిపోవువాండను. నేను స్వయముగా నెద్దియునుకల్పింపం 
జాలను. దేవుండు పంవిన సంచజేశమును నేను అనుసరించువాండను, ఈఖురానుసు 
గమనించుండు, ఇది జగత్తునకు నంతనుసూచన. ఇది ధర్మమును బోధించునది. 
దీని ననుసరించు వి శ్వ్యానులకు ధర్మమా రయ లభించును మజీవారు "దేవుని కరు 

ణకు పాత్రులై స్వర సౌ ఖ్యములు పొందుదురు, కావున మిోరిట్టు సూచనలుగల 

(గంథము సే విశ (సీంపని చో మరు కోరినట్లు సూచనలు చెచ్చినను నమ్ముదురని 

ఎవరికీ నమ్మిక గలదు, 

204. వఖఇజా-ఖురి-అల్ -ఖుక్అను._ఫస్ -తమిఊ-లవూ-వ-అన్ సీతూ ల- 

ఆల్లకుమ్-తుర్-హమూన్. 

204. మజియ ఖురాను పఠింపం బడునపుడు మోకు కరుణ కలుగుటకై 

మోరు దానిని చెవియొగ్గి వినుచు నిశ్శబ్దము ౫" నుండుండు, 
వ్యా॥ 204. ఖురా నేషరీఫు గొప్ప గ్రంథము. అందు సూచనలు గలవు మజి 

విని అనునరింపం దగి ధరగమాలు గలవు, కావున ఇట్టి మహిీానమ గల గ్రంథము 

_ సింహ బ డునపుడు గ్రోద్ధతో వినిరుందలి భావములను (గ్రహింప ప వలెను, అపుడు 
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ఏలాటి శబ్దము చేయరాదు, ఖురానును ముసల్మానులు భయభక్తులతో విను 

నవుడు నారి విశ్వాస తేజము ప్రజ్వలించును. ఆందు చేవారు ేవుని ప్రీతికి పొ 

శ్రులగుదురు. అటులే విశ్వాసులు కాని వారును శద్ధతోవినినచో ఆందలి ధర్మ 

ములు వారి మనస్సులను ఆకర్షించి వారికి విశ్వాసము లభించి భక్తులు ఆయి 

-దేవుని దయకు పా(త్రులు కాంగలరు. దీనిబట్టియే నమాజులో ఇమామ్ ఖురాను 

పఠించు నపుడు వెనుక నున్నవారు (ముఖ్ తదీలు) నిశ్శబ్దము గా దానిని వినుచు 

నుండ వలెను ఆను ధర్మము ఏర్ప జెను. 

205. నజ్ కుర్ రబ్బక-ఫీ-నఫ్ సిక-తజరు )-అన్-వఖీ-ఫకేన్ _-వాదూనల్ -జహొ 

ర-మినల్ -ఖాలి-బిల్ -సుదువ్వి-వల్-ఆసాలి-వలా-తకుమ్ మినల్- గాఫిలీన్..206. 

ఇన్-నల-జేన-ఇందరబ్చిక-లాయన్-తక్-బిరూన అన్ ఇచా- దతిహీ-వ "యు 

సబ్చీ-వఖానహూ-వల హూ-యస్-జుదూన్. 
205,మజి యు నీవు నీప్రభువును నీమనన్సులో వినయముతోను భయముతోను 

ధ్యానింపుము. మళీ ఎక్కు-న శబ్బముల్ో గాక కొద్దిశద్దముత* ఉదయ శాల 

ములోను సాయం కాలములోను జేవునిని స్మరి-పుము. మణి అజా(గత్తేగా నుం 

డు వారిలోచేరకుము. 206, నీ పభువునొద్దనున్న వారు ఆతన్ని ప్రార్థన విషయము 

గర్వము వహింపరు. మణి ఆతని పవిత్రతను కొనియాడుదురు, మతి ఆతని 

సాష్టాంగ నమస్కారము (సీజ్లా) చేయుదురు: 

వ్యా! 205, ఖురానును పఠించుట. చేవునిని స్మృరించుట యే, దాని 

గూర్చిన ధర్మము చెప్ప(బడియి. ఇంక -ఈవాక్యములలో సర్వకాలములలో. 

'చేవునినెట్లు న్మరింపవలెనో బోధింపంబి డుచున్నది. దేవునిని ధ్యానించునపుడు వి 

నయమును న(మతేయు నుండవలెను, మనస్సులో భయభక్కోలుండవ లెను, జేీవు 

నిని స్మరిం చున వుడును ఆతనిని ప్యాగర్ధించు నపుడును మనస్సు చలింపరాదు, నా 

లుకతో నుచ్చరిం చునవుడు మనస్సుకూడ అందే నిలుపవలను, రాత్సింబవలు 

సదా దేవునిని స్మరిందుచు నుండవలసినదే. ఆయిన (ప ల్యేకముగా ఉదయకాల 

మందును సాయం కాలవందును చేవునిని ధ్యానించు చుండవ లెను, అందు ఆజా (౫ 

తగా నుండకూడదు, "దేవుని దూతలు "దెవుని సమ్ముఖమున నుండువారు. వారు 

కూడ "బేవునినిని ప్రార్థించుచు అకనికీ సాష్టాంగ నమస్కా-రములు (సిజ్హాచేయు 

చుందురు, వారు ఆందు వలాటి గర్వము వహి. పరు, "జీవుని (పాక్థనను 6 పే 

శ్రీం. సదా దేవునిని స్మరించుచు ఆతని పవిత్రతను కొనియాడు చుందురు, 

"దేవదూత లే అట్లు చేయునపుడు మానవుడు" ఎట్టుఅదా(గత్తగ నుండంగలండు? 

అట్లుడ రాదు, దేవునిని పార్థిందు చుండవ లెను, దేవునిని ప్రార్థించునపుడు 
mn mm గా వనాల 
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బీగ్గణి గా కేకలు వేసి పా)ర్ధింప కూడదు. కొద్దికబ్బయులో మెల్రగ దేవునిని (పా 
రింపవ లెను, ఈవాకన్టము చదివిన కదప చదువువారును వినువారును ఒక సీజ్ఞా 

చేయవలెను. దీనినే సీన్ వయీతిలావలత్ అనుదురు. అయిదుపూటలు నమాజు 

విధిపంబడక ఫూర్వ్యము: ఉదయము. (ఫజర్) సాయంత్రము .(మగర్రిబొ) 
నమాజు చేయవలెనని విధింపండియుం జను, 

నూరయే అన్ ఫాల్ (విజయధనము) మదనీ 75 వాక్యములు. 

ఈ సూరా బదరు యుద్ధము నకు తరువాత మదీన్లా సురములో హాజత 

వె గంబరులవారి కొసంగ బడెను, హజల్ రసూలు వారికి పనక్ష్త పదవి 

లభించిన పిదప పదిమూడు సంవత్సరముల వణికు హజత్ ఊెగంబరులవారును 

వారి శిష్యులును మక్కా- ఖ్మురెషులు చెట్టుబాధలకు పా-తెరి, వానిని సహిాంచు 

చుతుదకు తమ జన్మ 'బేశమును వదలి మదీనాపురము చేరిరి, ఆచ్చటకూడ ముస 

ల్మానులు శౌంతిగ నుండునట్లు మక్కా- ఖ్మురెషులు వదలలేదు, క్ముటలు సలు 

నుచు 'బెదరించు చుండిరి, ఇంతేవలుకు ముసల్మానులు విరోధుల బాధలకు ఓర్చు 

కొని యుండిరి, తుదకు శక్రువులగు కాఫిర్హను మార్కొన వచ్చును అని జేవుని 

"సెలవ య్యెను, మక్కా-ఖురెనులు సిరియా మొదలగు చేశయులకు పోయి వ్యా 

పారముచేసి లాభము సంపాదించుకొను చుండిరి, ఆమైకమును ముసల్మానులకు 

విరోధముగ నుపయోగించుచుండిరి. ఆందుకు ముసల్మానులు మదీనానుండి కొం 

దలు కొందలు గాయ బోయి శత్రువుల విజారులను మార్కొ_నివారి ధనబలమును 

తగ్గించుచుండిరి. అపుడు ఆబూసుఫాన్టిను సీరియానుండి మరలి తన వ్యాపారుల 

" బిడారులను తీసికొని వచ్చుచుండెను. ఈ విషయము వహాజ్రత రసూలు వారికీ, 

"దెలసి యాభిడారును మారొ-న వలెనని సాధారణమైన ఆయుధములల్ 818 
మందిని వెంటంబెట్టుకొని బయలుచేంరి, ఈసంగతి అబూసుఫ్యూనునకుం బెలిసి 

'యాతండు మక్కా_ ఖ్యురెషులకు తెలుపగా అబూజెహలు వెయ్యికంకు హా 

చ్చుగాంగల గొప్ప వైన్యము తీసికొని మదీనావైెకి వెడలెను. ఈ విషయము 
వెగంబరులవారికిం బెలిసి తమ శిష్యులతో సలహోచేసిరి. మక్కా- సైన్యమును 
మార్కొాన వలెను ఆని అందు అభిపా్రయపడిరి, వారియొడ్డ సరియైన యుద్ధ 

సొమ్మగి లేకున్నను 'బేవునివె నాధారపడి బయలుదేరి బదరు అను చోటున ఖు 
ఎరెషుల సెనస్టామును మార్కొ-నిి. అందు "దేవుని యను[గహము వలన ముస 

ల్యానులకు గొప్ప జయము గలిగి విజయధనము లభృంచెను. అందు జెబ్బది 

మంది ఖ్మురైెషుల పెద్దద్దాయకులు వధింపలుడి 'జబ్బదిమంది శౌదిలుగా పట్టు 

వడిరి. ఈ సూరాలో ఆచ్చటచ్చట ఈ యుద్ధమును గూర్చి చెప్పబడును. 
Iw | అలలే 

బిన్టిల్లా-హిజ్ఞహ్నూ--నిజ్జిహీమ్ 
౧ ఈ అరి 
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పరమ దయాళువును (పేమించు వాండు నగు జీవుని చీర 

1, యస్ స్-అలూనక-అనిల్ -అన్-ఫాలి-ఖులిల్ -అన్-ఫాలు- లిల్లాహి-- 

వఠ్-రసూలి-ఫత్ - తఘుల్లావావఅస్ "లివహూ-జాత- జైని" కుమ్-వ-ఆతీ- ఉల్లాహా- 

వ-రసూలవాూ- ఇన్ -కున్తుమ్ -మూమినీన్, 2, ఇన్ఫ-మల్ -మూమినూనల్ - 
బీ టి 

లజేన-ఇజా- జుకీ-రల్లావు-వ-బి-లల్ -ఘలూ-బువమ్ న్-వఇజా-తులి-యల్ అనై అనై 

పామ్. -ఆయాత్రువూ-జావత్ -వాుమ్--ఈ మానన్ -వఆలా-రబ్బిహిమ్- యతే_ వ 
——o వాలీ మునాలీ 

క్-లూన్ లి. లల్-ఆశేన-యుఖీ మూనన్ -గలాత"వ- మిమ్మా-రజఖ్యా- వుమ్ యున్ 

ఫిఖూన్. 4. ఉలాల్లక-హుముల్ - మూమినోొన-వాఖ్- ఖన్ -లచవూుమ్-'దరజూతున్ 

ఇస్ల-రబ్బహిమ్ -వ-మగ్ ఫీరతున్ - వ-రిజ్: యున్ -కరీమ్, 

1. ముసల్మానులు విజయ ధనమును గూర్చి నిన్ను అడుగుచున్నారు, 
విజయధనము చేవునిది మణీ యు(పవ_క్త కది. కావున చేశునిక్ భయపడుండు. మిా 
లోమాచే నమాధాన పడుండు, మిరు విశ్వానుల్నురై నచో "దేవునికిని ఆతని (పు 
న క్తకును విధేయ ఆ యుండుండు. 2, విశా(నులై నవారు "దేవుని పేరు రాయ 
గానే వారి హృదయములు భియపడును, మీ ఆతని వాక్యములు వారి యెదుట 
పఠింపంబిడయగానే వారి విశ్వాసము హెచ్చగును, మతి బేవునివై నాధార ప 

' డుదురు, 8. వారు స్థరయుగా నమాజును సలుపువారు. మళీ మేము వారికొనంగి 
న దానినుండి ఖర్చు చేయుదురు, 4, ఇట్టివాల నిజమైన విశ్వాసులు, వారికిల 
గాను వారి పీభువు నొద్ద గొష ఏ పదవులును క్షమాచణంును గారవ మైన 
యాప+రమును గలవు, . 

వ్యా! 1. బదరు యుద్ధములో లభించిన విజయ ధనమును గూర్చి ముస 
సళ్యానులలో శే దాభీ (ప్రాయము గలిగెను, యావనులు మేము యుద్ధములో 
ముందంజ వేసీ మార్కొంంటిమి, కావున పూర్మి విజయధనము మాకు కవల 
ను అనియు వృద్ధులు మేము మావెనుకనుండి మీకు సహాయ మొసంగితిమి. 
కావున మాకు ప్రాం, గ విజయ ధనము లభింప వలెను, ఆనియు కొందు మే 
ము పాజ్రిత్ వైగంబరుల వారిని చుట్టుకొని యుండి వారికి రక్షక భటులుగా 
నుంటిమి, "కావున సర్వము మాశే చేరవలెను ఆని పలుకసాగిరి, దానికి జవాబు 
నిందు ఇయ్యంబడినది. జయము చేవుని చేతిలో నున్నది. ేవుని యనుగ హాము 
లేనిది యుద్ధములో జయము లభింపదు, కావున యుద్ధములో దొరికిన సామ్ము డే 
వునిది, ప్రవక్త క “దేవునికి ప పితినిధి, కావున అది (పవక ది. దేవుడు తన [పవక్ష్త 
మూలమున ఎట్లు ఆజ్ఞాపించునో అట్టు నడుచుకొనుట ముస సల్మ్ళానులకు ధర్మము, 



(రకర సూర యే అన్ ఫాల్, క్శక్ 

"దేవుండు “సెలవిచ్చిన (ప్రకారము విజయ ధనము పంచయుడును. కావున నిజమైన 
ముసల్నానులు ప్రలివిష యములోను చేవునికి భయ పడుచు పరస్పరము వలా 
టితగువులేవండ సమాధానపడి (వేమతోనుండుచు చిన్న చిన్నమాటలకుతగువు 
అాడక "దేవునికిని ఆతని (పవక్తకును విధేయులు అయి వారి యాజలను అను 
నరించుచు చేవుని"పేరు వినినంత "నే భయభక్తులతో వణకుచు "దేవుని 'వాకరముల 
ను వినినపుశు తను విశ్వాసమును హెచ్చుగా బలిష్టమయుగాం చేసికొని. పతి కా 
ర్యృయులోను చెవునినె నాధారపడి యండుచు తము సర్వమును చేవుని నార్ల 
మందు వినియోగించుచు (పౌర్గనలు స్థిరముగా సలుపుచు నుండవలెను, ఇట్ట్ 
నుగుణము గలవారు నిజమైన భక్తు నకు లునో విశెఏసులును, ఇట్టవారు తనుకర్శలకుం 
దగినట్లు గొరవ పదవులను వాందుదురు, మణి "దేవుండు వారి పొరపొటులను 
క్షమించి స్వర్షములోవారికిం దగిన గారవమైన ఆహారము దయచేయును. 

అబీ లీ ఇటీ 

ల. కవూ-అఖ్ _రజక-రబ్బుక- మిమ్ -బె లిక-బిల్ -హాఖ్ ఖి-వ- -ఇన్న- ఫరీ 

ఖమ్.మినల్ _.మూమినీన-ల కారి-.వూన్, 6. యువ్రాది లూనకంఫిల్.పాఖ ఇ 
తదా 
బఆ.ద-మా-తబయ పై న -క-అన్నమా-యుసా-ఖూ న-ఇలల్ -మొతి-వహుక్ష్ -యన్ 

లకుమ్-వ-తవ దూూనాఅన్న-౫ ర చేతివ్పార్రతి. కకాను-అకమ్-న_ యు - క్రీక్షుల్లా 

వాుు-అన్ -యుపిఖ్ -ఖల్ "హా ఖ్ ఖెబి-కలి-నా తీహీ-వ 'యఖ్-తేఆ- దాబిరల్ - 

ఫిగన్, తీ. లి-యు- హిఖ్ ఖల్ -వాఖ్ ఖ- న-యఃబ్_తిల ల్-చాతిల _ వలౌ - కరి 

హాల్ -ముజ్ -రిమూన్. 9, వ్ -తస్ల్_తగీసూన- రబ్బకుమ్-ఫ న్ -తజాబ - లవమ్- 

అన్నీ - ముమిద్దుకుమ్ -బిఆల్ -ఫిమ్-మినల్ -మలా-ఇకతి-ముర్ -దిక్టీన్, 10, నమా? 

జఅల-వుల్లావు-ఇల్లా. అగా = బువా" వలి- తత్ మలత్తిన్న- -విహీ-ఖులూ-బుకమ్ - వ- 

మున్-నసరు-ఇల్లా-మిన్-ఇన్- దిల్లాహీ"ఇ్రన్నల్లాహా-అజీ-జున్-వా కీమ్, 
ర్, ఎట్లుమునల్మానులలో. కొందలు ఇష ష పడకపోయినను నీపభువు నిన్న 

నీగ్భ వామునుండి సత్యమునకు: గాను బయటికి దీ సెనో (అట్టు విజయధనము 

"జేవునిది. 6, వారు చావును కన్నులార చూచుచు దాని వైవునకు పోవునట్ల్టుగ 
వారికి స్పష్టపడిన విదపకూడ దానినిగూర్చి వారు నీతో వాదించుచున్నారు, 
7. మజీయు రెండు పక్షయమలలో ఒకపతము మోచేతికి చిక్కును అని జీవు(డు 
విరాతో వాగ్దానము చేయునవుడు ఆయుధములు లేని బిడారము మోకు దొరక 
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వలనని మీరు కోరుచుంటిరి, మతి "దేవ్చండు తన వాకముల మూలమున సత్య 

మును సత్యపజ చవలెననియు అవి శ్వాసులను నిర్మూలింపవ అెననియు కోరు 

చుంజెను. 8, పాపాత్ములు ఇష్టపడక పోయినను "దేవుడు సత్యమును సత్య 

పణ చవలె ననియు, అనత్యమును శుడిచివేమయవ అెననియ కోరెను, 9 మారు 

విరా(పభువును వేంయకొనంగా ఆతంయ వరుసగా వచ్చునట్టి "వేయిమంది చేవదూ 

తలను మీకు సహాయముగా పంపుదును అని మా మొఆఅను అంగీకరించను, 10, 

వలే యిది మీకు నంతోషవా ర్తగాను, మాహృదయములకు శౌంతిగానుచేసెను. 

వా నవముగ జేవునినుండియే సహాయము గలుగును. నిశ్చయముగా "దేపుండు 
అణాల 

సర్వశ క్తుంయును విపేచనాపరు.డును, 

వ్యా! ర్, ముసల్మానులు బదరు యుద్దము నుగూర్చి యో చింపవతెను, 

(ప్రారంభమునుండి ఆంత్యమువణికు "దేవుని సహాయమే ముసల్మానులకు తోడుపడి 

యుండెను, ఎట్లు వారికి "బేఫ్రని సహాయము చే యుద్ధములోజయము గలిగి విజయ 

ధనము లఖించెనో అటులే ఆ విజయధనము దేవుని సెలవు ననుసరించి పంచ 

చభెను, (ఎట్లు పంచవలఠలె నో రాబోవు వాక్యములలో వచ్చును), అందువలాటి 

జగడములు పెట్టుకొ నరాదు.చూడుండు. దేవుడులేన ప్రవ క్షగృహాము(మదీనా)నుం 

డిస త్య కారష్టము నకుంగాను "వడలునట్లు చేసెను, అప్పటిస్టీతి యోచింపంద గినది. 

ఖు రెషుల వ్యాపార బిడారమును మార్కొనుటకు కొందటు ముసల్మానులు 

ఇష్టపడ లెదు. అందుకే చాలమంది 'వెడలక కొద్దిమంది (818) మాత్రము ఎట్టి 

యుద ఆయుధములు లేక వడలిం, ముసల్మానులు సఫా అనుచోటున చేరినపుడు 

"మశ ఖురెషులు గొప్ప చైన్యముల్ోో మదీనాచై కి దాడి వెడలివచ్చుచుసన్నా 

రని తేలిసెను, అపుడు మై గంబరులవారు తేమ శిష్యుల అభిపొ9యము అడిగిరి. 

కొండలు మా యొద్ద సరియైన యుద్ధ ఆయుధములులేవు. కావున యుద్ధము 

చేయుట నరికాదు అనిపలికిరి. "దేవ్రంయ ఇస్లామ్ మతమునకు జయ మొసంగును, 

ముసల్మానులు జయముపొందుదురు. అని [పవ కృనురాలమున ముసల్మాానులకుం 

జెలిసియుంజను. అట్లు చెలిసియ సత్యమునుగూర్చి వాడించుచు, యుద్ధము 

చేయవలెనన్న చావు ఎదుటుగానున్నట్లు తలంచు చుండిరి, అవుడుకొందజుభాక్తు 

లు నైర్యపుమాటలు పలికి యుద్ధమున కే పోవలెను అనినిశ్చయించుకొనిరి, 7, 

చెండు పతములు ఒకటి సీరియానుండి మక్కా-కు వచ్చుచున్న వ్యాపారుల 

వీడారము. రెండవది మకాానుండి అబూజెహలు తీసీకొనివచ్చుచున్న గొప్ప 

సెన్యము, ఈ రెంటిలో నేన ఒకటి మీవేతికి చిక్కును అని వుడు సెల 

విచ్చియుం జెను, అవుడు ముసల్మానులు ఆయుధములుళని వ్యాపారుల. బిడా 

రము చేతికి వచ్చిన బాగుండును. అందు యుద్ధము నంభావింపదు. సొత్తు చాల 

లభించును అని కోరు చుండిరి. కాని బేవుండు కొద్దిమంది ముసల్మానుల మూల 
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మున అవిశానుల గొప్పసైన్యమను నిర్మూలింపవలెనని యిస్టపడి ఆటు గా 
వించెను, కొద్దిమంది ముసల్మానులు కాఫిక్ల గొప్ప పైన్యమును “ బదరుమదాన 
ములో ఓడించిరి. అందు దేవుని నహాయమే శేకపోయినచో ముసల్మానులక్షు 
జయము ఎట్టు గలుగును. దీనివలన ముసల్మానుల మతము సత్య మెనది. దానికి 
"దేశ్రండు లోజెయునా (గు అని తేటతెలవ , న క షయ అ ల్లమాయను, మక్కా ఖు గెసులు ఓడి 
పోవుటవలన ఆవిశ్యాసుల బలముత గాను, తుదకు నళించెను, 9. బదరు యుదము 
(వారంఖించునపుడు రనూలువారును ముసల్మానులును "జేవుని వేయకోనిరి, 
"దేవుండు వారి మొలను విని బేవదూతలను పంపి సహాయ మొనర్చెను, బ్రటు 
ముసలారెనులకు సంతోషమును, ఉత్సాహమును. గలిగి వారి హృదయములు 
శాంతిపజెను, వా సవముగా గమనించిన సహాయమును జయమును "దేవుని చేతి 
లో నున్నవి, ఆతండు సర్వళ క్తుండు, అఆతండు లోడుపడిన శత్రువులు ఏమియు 

చేయ(జాలరు, ఆతేండు వివేచనాపరుండు. శావ్రన సమయోచితముగ ఎవరికెటు 
చేయవలెనో అట్టు చేయును, గ 

అలా ణి అవాలి మ్ 

11. ఇజ్ "యగప్.-వీ.కుమున్ నుఆస-ఆమనతేమ్-మిన్వు-వ - యునజ్_ 

జిలు-అలై కమ్-మినస్-సమా బఇ-మా అల్-లియ-తవా-హిరకుమ్"బిహీ-వ- యుక్_ 

పీీబెలన్ రుతు -రిజ్ _జస్- మెతఠాని-వ లి-యర్ - బితే-ఆలా-ఖులూూ" బి-కుమ్ -వా 

యు-సబ్బిత-బిపిాల్ -ఆ ఖ్-దామ్. 
11. దేవుండు తన యొద్దనుండి మీకు శాంతి గలుగుటకుంగాను మోకు 

తూంగు గలిగించెను. మటియు మిమ్మా పరిశుద్ధులు గం చేయుటకును మీనుండి 
నతానుయొక్క_ అపవిత్రతను తొలగిం చుటకును మోహృదయములకు బల మొ 

సంగుటకును మొపాొదములను ద్ధరముగా నుంచుటకున్కు ఆ క శమునుండి నీళ్ళను 

మోవి కుదిపవించచెను. 
చె 

వ్యా 11. బదరుయుద్ధమలో ముసలానులకు చాలకఠినప రీక్షయుం డెను 
శశ్రువ్వుసైన్యము వారికంచ మూడింతలు హెచ్చుగానుండి యుద్ధ ఆయుధము 
లలో మునిగియుం ణెను, ముసల్మానుల సైన్యముతేక్కు.వ. దాని వై వారియొద్ద 

నరిమైన యుద్ద ఆయుధములు లేవం డెను, మసల్నానులు మదీనానుండి వెడలి 

నపుడు యుదమునకుంగాను సీద్దుతె వెడలలేదు, వ్యాపారుల బిడారమును అడ్డ 

గించవలె నని" విడలియుండిరి. శ్లేదియునుగాక, బదరు మైదానములో మక్కా. 

ఖురై షులు గట్లు స్థలమును నీళ్ళ వనతులను ముందుగా నె ఆకిమించుక్ 'నియుం 

డిరి. మునల్యానులు ఉండుచోటు 'పల్లముగాను, ఇసుకతో నిండినదిగానుం జెను, 

అందు కాళ్లు దూరిపోవుచుండెను. దుమ్ముకూడ హోెచ్చుగానుం డెను, నీళ్లు 
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దొరకతేదు, కావునవజూస్నానములకును ([తొగుటకును ము సల్మొానులకుఇబ్బంది 

కలిశాను. ఇట్టి స్థితిలో ముశల్మానులు తాము ఓడి పోవుదుమనిభయపడ్ సాగిరి, 

దానివె మైతాను వారి హృదయములలో మారు సత్యవంతు లై నచో మాకీ 

బ్రబ్బందులుగలిగియుండవు. మోకు దేవుని నపోయము గలిగియుండును అని 

కలంతలు జెట్టసాగాను, అపుడు "బేవుని అన్నగహమువలన గొప్పవర్టము కరిసెను, 

దానివలన మునల్నానుల ఇబ్బందులు తొలంగి చాల సౌకర్యములు కలిగను, 

వజూస్నానములకును (తాగుటకును నీళ్లు ఎక్కువగ లఖించెను. ఇసుక గట్ట 

పడి నడుచుటకు సౌకర్యములు గలిగెను, దుమ్ములేకపోయొను,. వర్టమువలన 

మక్కా. ఖురైషులుండు స్థలము బురదలో నిండిపోయి వారి పాదములు జార 

సాగాను, వానవలన ముసల్మానులకు ఇబ్బందులు దొలంినపిదప చేవునిమహీమ 

నలన ముసల్మానులు తూంవచ్చెను. దానినుండి మేలుకొనిన పిదప వారి 

హృదయములు శొంతిపడి వారికి భయముపోయి ఖైరష్టమును బలమునుకలి ను, 

ఇట్లు చైతానువలన గలిగిన అపవిత్రత తోలంగి, వారి హృదయములు ₹ం 

నించి వారి పాదములు యుద్ధరంగమునందు స్థిరము గా నుండెను. ఇదంతయు 

"జీవుని సహాయమే గదా! 

12. బ్రబ-యూహీ-రబ్బుక-9 లర్ ములా-ల్రికతి_ఆన్నీ "మఅకుమ్' _ఫ - సబ్బితు 

తీ టీ శ లాటీ తదా . 

ల్-లజీన-ఆమనూ-సజిల్ -ఖీ-ఫీ-ఖులూ-బిల్ -లజీన-కఫ-రుర్ -రుల-బ-ఫజ్ -రిబూ 
అనీ ఆకే అ a అలాని 

ఫాఖల్ -అఅ-నాఖి-వజ్ రిబూ-మిన్-హుమ్ -కుల్ల-బనాన్, 18. జాలిక-బి-అన్న- 

వుమ్ -పాఖ్ -ఖుల్లాహ-వ-ర సూ లహూూ-న-మన్ - యు షూ-ఖ-ఖిలావా-వ-రసూ- 

లవూ-ఫ-ఇన్నల్ లాహా-షదీ దుల్ "ఇఖాబ్. 14, జూలికుమ్ "ఫ- జూఖూావా-వ- 
లీ! లీ 

అన్న-లిల్ -కాఫీరీన-ఆజాబన్ -నార్ . 

12, నీ ప్రభువు చేవదూతలకు “నెను మోతోనున్నాను. కావున మోరు 
విశ్వాసుల హృదయములు స్థిరముగా నుండునట్లు చేయుడు. నేను అవిశ్వాసుల 

హృదయములలో భయముంగలిగిం చెదను. కావున మెడలవైం గొట్టుండు మణి 
న్ లు 

వారావేళ్ళ కొనలనుకోసీ చేయుడు ఆని నంబేశము సంచెను. 18. ఇదియెందు 

కనగా వారు శేవునికిని ఆతని (పవ_క్తకును విరోధులై ర. మశువ(డు చేవునికిని 

ఆతని (పవ _క్తకును విరోధియగునో వానికి నిశ్చయము గా చేవుంు చాల కఠిన 
ముగా శిత్షవిధించును. 14. ఓ ఆవిశ్వాసులారా ! ఇది మీరు రుచిచూడుండు. 

మతి అవిశ్వానులకు నరశాగ్నిబాధ యున్నది యని తెలిసికొనియుండుంయ. 

వ్యా! 12, బదరుయుద్గములో సైతాను కనానావంశమునకు నాయకు, 
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దైన సురాఖావిన్ నాలికయొక్క. రూపముదాల్చి తన యనుచరులను మాన 
వుల రూపములో దీసికొనివచ్చి ఖురెషుల నాయకండగు అబూ జెపాలుతో 

నీన్ర యయుద్దమాడుము, "నేను నాజనులతో నీకు సహాయామొనర్చెదను, నీవే జయ 
యు పొండేదువు అని కాఫీర్గకు (పో త్సాహపల చెను, (ఈవిషయము ఇకమీంద 

వచ్చును.) అట్లు మక్కా ఖు-రెషులును వారికి తోడుగ సైతాను సైన్యమును 
ముసల్మానులను మార్కొ-న సాను, అపుడు దేవుండు, జబీ ' )లు, మేకాయీలు 
యొక్క. ఆధిపత్యమయన "దేవదూతలను పంపి మోరు ముసల్మానులకు తోడుపడి 
వారి హృదయములకు శాంతి గలుగునట్లుచేని కాఫిర్లను అెగనఅకుండు, నేను 

మతో నున్నాను అని "నెలవిచ్పెను. ఇ్రదియును జీవుని యను[గహామే గదా! " 
18. మక్కా ఖ్నురెషులు "దేవుని వాకన్టిములు వినక ఆతనికి విరోధుల ఆతని 

(పవ_క్షయగు ముహమ్మదును విరోధించిరి. కావున కాఫిర్లు కఠినశిక్నకు పాతు 

చరి, యుద్ధములోని బాధ కొంచెము. ఓ అవిశార్తనులాక | దీనిరు చిచూడు(డు. 

దిని కరకు ఘోరమైన నరకాగ్ని బాధ మోకు గలుగనున్న దియనితెలిసికొను(డు. 

15, యాఆయ్యు-హాల్ -లజీన-ఆమ నూ-ఇవా-లఖీ-తుముల్ -లబీన - కహ 

రూ-జటొ-ఫన్ -ఫలా-తువల్లూ--వుముల్  -అద్బార్. 16, వమన్ -యువల్లికి హిమ్ 

యామఖ- జిన్ -దుబురవఖూ- ఇల్లా” మత-హర్వి-ఫల్- లిఖళాలిన్-జా కౌ-ముత - 

యి" జన్-ఇలా-ఫిఆతిన్- ఫఖద్-బాల. బి-గజ" బీమ్ -మినల్లాపీ-వ- మూవావా-జ 

హాన్నమయు-వ-బీసల్-మపీర్. 

15. కీ ముసల్మానులార! యుద్దరం గమందు అవిశౌషనులను మార్కొను 

ననుడు వారికీ పవీంపియ్యకుండు. 16, మతే యుద్ధతంత్రము చేయుటకుయగాని లేదా 

మైనశ్ట్రములో పోయి చేరుటవంగాని తప్ప వేజువిధమున ఆదినమునందు ఏీవిచ్చు 

వాండు దేవుని కోపమునకు పాతుం డాయేను, మజివాని నివాసము నరకము. 

అది చాల చెడ్డనివాసము. క 

వ్యా! 15. కాఫీర్ల రతో యుద్ధమాడునపుడు ముసఠొగ్హినులు యుద్ధరంగ 
మునందు ఏంవిచ్చిపాతిపోవుట ఫఘోరపాతక్రము. అట్లుయుద్ధరంగము విజ్ పోం 
గూడదు, కాఫీర్ల ఎసెనస్ట్రము రెండింతలున్నను ము సల్మానులు యః ద్ధము చేయ 

వలెను. సమయోచితముగ వె దైనయుద్ధతంతము చేయట పంపేచ్చి పోయి 
తిరి గి యుద్ధము చేసిన లేదా తన చైనకముల్ో కలిసికొనుటకు ఏంవిచ్చిన ఆది 

దోషము కౌదు. ఎందుకన అట్లివాని యు జ్రైశము తిరిగి యుద్ధము చేయవలెనని 
యాన్నది, షపాజిపోవు నుేశేము లేదుగదా! శ తులకు భరనపడి సీంవిచ్చి పా 
తీపోవువాయడు దేవుని కోపమయునకు పా(త్రుర్యడైనరక నివాసియగును, అందు అనేక 
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ఘోర బాధలకు పాలగును. కావున అట్టు పాణీపోక యుద్ధములో తగులు 

గాయము లకు ఓర్చి ై ర్ఫముత్ యుద్దమాడుట ముసల్మానుల విధి. 

17. ఫలమ్-తఖ .తులూ-హుమ్వలా-కిన్న ల్లాహ-ఖ త-లహుమ్-వమా 

రమెతే" ఇ్లజ్-ర మైత 'వలా-కిన్నల్గాహ-రమా-వ-లి_య యుద్" లియల్ - నూ మినీన- 

మిన్" హు. బలా- అన్-హసనన్ -ఇన్నల్లాహా-సమి ఉన్- లీజ్, 18. 'జాలికమ్- 

వఅన్నల్లాహ- _-మూహిను-నె శై దిల్ -కాఫిరీన్ . 

17. మిరు వారిని చంపలేదు, కాని చేవుండు వారిని చంపెను. మతి 

నీవ పీడిశెడు మట్టి విసరి వేసినపుడు నీవు విసరి చేయలేదు, కాని "దేవుండు విసరి 

చెను. ఇది దేవుండు తన గొప్ప యను[గహమును ముసల్మానుల్నవె చేయుట 

కంగాను చేసెను. నిశ్చయముగ "దేవుండు సర్వము వినువాండును సర్వము తేలి 

సీనవాండును, 118. ఇది జరిగిపోయెను. ఇశమాదం "దేవుండు అవిశ్వానుల కుట 

లను బలహీ నములుగ6 జేయును అని తెలిసి కొను(డు, 

వ్యా! 17. బదులో ఘోరముగ యుగ్ధము జరుగుచున్నపుడు హా జిత్ 

ముహమ్మదు వారు ఒక పిడి కడు మన్ను త్రీనక్రాని కాఫీర్ల సెనయుమై విసరి 

వసీరి, అది చేనుని మహూమవలన (పతియొకరి కండ్ల లో పడను. కాః2 ఫిస్తు తమ 

కన్ను లను నలంచుకొన సాగిరి. అపుడు ముసల్మానులు వారి వెంబడి వధింపసా 

గిరి. ఇట్లు ఒక విడిెకెడడు మన్ను ఆందజీకండ్లలో పడునట్లు విసరి చేయుట 

మానవశికి, కి మించినది. అటులే ఆయుధములు లేని కొద్దిమంది "ిళక్కుముందిని 

చంపి జయము కాంచుట మానవ శక్తికి మించినది. కావున అదంతయు 'దేవుని 

మహిమవలన గలిగినది. ఇది ముసల్మానులవై “దైవుని గొప్పు యను [గహము, 

"దేవుండు మ సల్మానుల మొటును వినుచు వారికర్ములను అెలిసికొను చున్నా( 
డు. వారికిం దగిన ఫలిత మొసంగు చున్నాడు, 18. ఈసమయములో బేవుండు 

మక్కా- ఖ్నురెషుల కటనుసా గనీయ లేదు. వారికి అపజయ మొసంెగిను. ఇడ 

మీద కూడ వారు పన్ను కుట్రలను బలహీనములుగం జేసి వానిని సాగనీయం 

డు అని తెలిసికొను(డు, 
జనా 

19. ఇన్-తస్ -తఫ్-తివవూ-ఫఖద్ -జాఅకుముల్ -ఫత్ హుెవల్లిన్ "తన్ -తే 

వూ-ఫహువ-క్షోరుల్ -లకుమ్-వల్లన్-తఊదూ-నఉద్-వలన్-తుగ్- నియ-అన్- 
ea 

రుమ్- ఫి-అతుకమ్ - వై.- ఆన్ -వ- లౌక-సురత్-నఆన్న లాహ-మఆల్ -మూమినీన్' 

19, % ఆచిశ్వొసులార! పీత తీర్చు కోరు చుండినచో వి యొద్దకుతీర్పు 

వచ్చెను, మణీమారు సూనుకొన్నవో మాకు మేలు కలుగును, మతి తిరిగి మీరిట్లు 
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జేసినచో మేముకూడ తిరిగి యిజే చేసెదము, మణి మొ నమూవాము ఎంత 
"వాచ్చుగానున్నను మికు పనికి రాంజాలదు. మటీ'దేవుండు మసల్మానులతో 
నున్నాండని తెలిసికొనుండు. 

వ్యా! 19. ఇందు నుక్కా- కాఫీర్లకు మందలింవు గలదు. హజి)ల్ మువా 

మ్మృదువారు మదీనా పురమునకు 'రాకమునువు వారు మక్కా. పురములో నున్న 
పుడు కాఫ్టిస్త వమయ్యా! నీమధ్య మామధ్య 'దేవునినుండి ఎపుడు తీర్చు గలు 
గును. ఎవరు సత్యవంతులో ఎపుడు విశదపడును అనిపలుకు చుండిరి, చానికినిందు 

జవావీ మృుయిడినది. నంవూర్థ మైన తీస్పు తుదిదినవమునందు జరుగును, ఆయిన 

ఇపవామునందుకూడ బదరు యుద్ధములో ఒక విధమైన తీర్పువచ్చినది, అదిమి 
రు మాకన్నులార చూాచితీరి ఎగ్వొకొద్దిమంది బలహానుతైనటి టి ముసల్మానులకు 

మొ బలవంతమైన మెన్యమావె “యము లభించునో ముసల్ళనులచేత మోకు 

ఎట్టిశికు లభిం చెనో మోరు చూచితిరి. ఇంక మోనంఖ్య ఎక్కువ గానున్నను వి మీకు 

పనికీ రాదు. కావున ఇపుడైనను -ఓ అవిశ్యాసులార! మిరు బుద్ధితెచ్చిక్ ని 

(ప్రవక్తల విరోధము మానుకొని విగహో రాధన వదలి విశ్వాసము వహీంచితి 

-రీని మోకు ఉభయ లోకములలో మేలుకలుగును, అట్టుగాక తిరిగి మీరిల్లు యు 

ద్ద మాడినచో మేము కూడ ముసల్మాలకు నిటులే లోడుపడి మాకు అపజయము 

న ముసల్మానులకు జభ -మొసంగుదుము, తుదకు మిరు అవమాన పడవలసీ 

వచ్చును, జేవుని సహాయము ముసల్మానల పక్షమున నున్నపుడు మీ యధిక 
సంఖ్య ఏమియు 'సనికి రాదు, 

20. యాఆయ్యు-హాల్ లజీన- అమనూ-అతీ డల్లాహ-వ- రసూలహూ- 

వలా-తవల్ -లౌ ఆ “అన్వ- వఅన్తుక్-శస్మ-ఊన్. 21. వలా-తకూనూ - కల్లకేన- 
ర 

ఖూూలూూ-సమితనావ-హొుమ్. లా-యసు స్-మడోన్, 22, ఇన్న- షర్ -రద్ " దవాబ్బీ- ఇ 
7 2 

' నల్లా-హిన్-సుమ్ముల్ -బుక్కుల్ -లజీన-లాయల-ఖిలూన్స్ 29, వలౌ-లలి-మల్లా 

వా-ఫీహిమ్ - శ్రైరల్-ల. ఆస్ స_.నమలవుమ్- వతా-ఆస్ స_మంవఎమ్-లతవల్-
లౌ వ 

వుమ్ - ములో -జూన్. 

20, కీ ఏిశాషనులార! “జేవునికీని ఆతని (పవ క్షకును విభేయులుగ నుం 

డుందు. నూరు వినియు ఆతనినుండి మణలకుండు, 9]. మళీ ఎవరు మేము విం 

టిమని చెపవ్పియు వినకున్నారో వారివలే వుడు కాకుండు, 22. ఎవరు (గ్రహింప 

క చెవిటి వారును మూంగ వారును అయిరో వారు దేవునియొద్ద నిక్పృయముగ 

చితనమున్న ది అనియటింగినచో వారికితప్పక వినిపించి యుండును. నుణి వారికి 

ఐనికించినను వారు తప్పక ముఖము ల్రిప్పుకొని పాణీపోవుదురు, 
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వ్యా! 20. మునుపటి వాక్యములో దేవుండు విశ్వాసులకుతో డైయున్నాం 
డని 'చెప్పడుడి యును. ఇశ విశ్వానులు చేవుని గూర్చియు ఆతని (ప్రవ_క్ష విష 

యము ఎట్లు వ _రిపవలెనో బోధింపయిడుచున్నది. ముసల్మానులు తమ సర్వకా 

రక్టిములలోను “జీవుని యొక్కయు అతని పవక "యొక్కయు ఆజ్ఞలను అనుస 

రింపవశెను, ప్రతి స్థితిలోను "దేవని యాజ్ఞలనండి విముఖులు శాంగూడదు, 

"దేవుని సెలవులు విని గ్రహించి వానిని స్థిరముగా ననునరింపవలెను, 21,యూ 

దులు మూసా ప్రనక్తలోమేము వింటీమి తిరన్కరించితిమి అని పలిశియుండిరి, 

వారుసరిగధర్మములను అనుసరింపలేదు, మక్కా-కాఫిర్లు మేము ఖురానువింటిమి, 

మేము కూడ అట్లు పలుకం గలమని పలికీయుండిరి. మదీనాలో నుండు వంచకు 

(మునాఫిఖ్రులు నోటి మాటలతో విశ్వాసము వెల్లడించి హృదయములలో 

నమ్మకుండిరి, ఒక నిజమైన ముసల్మాను భక్తుండు అట్లు కాలహాడదు. "దేవుని 

యాజ్ఞలను చవియొుగ్ని విని మన $పూర్వకము గ వాని ననునరించుచు నుండవ 

లెను, 62. దేవుడు మానవులకు పలుకుటకు నాలుకను వినుటకు చెవులును [గ 

హిం చుటకు బుద్ధి నొనంగి యున్నాండు, వీనిని సరిగ నుపయోగింపక ఆశ కో 

లను వృథా పఅచినవారు జంతువులకంకును చెడ్డ వారు. ఎందుకన వారు తమ 

నాలుకతో సత్యము పలుకలేదు. సత్యమును విచారింప లేదు, చెవ్రులతో ధర్మ 

మును వినలేదు, బుద్ధితో ధర్మమును [గహింప లేదు, 28, ఇట్టి మానవులు తమ 

న క్రులను వృథాచేసి మంచిది (గహీంచు యోగ్యతను పోంగొట్టు కొనిరి, మాన 

వుండు ధర్మ స్వీకరణమునకు యత్నించిన యొడల దేవుండు తన యమగపహాము 

చే మానవునకు ధర్మమును విని (గహించునట్టి బుద్ధి నొసంగును. ఒకవేళ్ వారికీ 

"దేవుని వాక్యములు వినిపించినను వారు తమ దుస్టస్వభావమువే వానిని గ్రహిం 

పరు, వాని ననుసరింపక ముఖము |త్రిప్పికొని పోవుదురు. 

24, యాఅయ్యు-వాల్-లజీన-ఆమనుస్-తేజీబూలిల్హాహి వలిర్-రసూ 

లి-ఇజా-దఆటమ్ "లివమా-యువా-యాకుమ్-వ తపీము--అన్నల్లాహ-యవళూలు 

బె నల్ "మర్ ఇ-వ ఖల్ -బెహీ-వాఅన్న వవూ-ఇ లైహి-తువొ-షరూన్. 
24, ఓవిశ్యాసులార! ఎద్దానిలో మోకు జీవనము గలదో దానికీలాను 

మిమ్ము పిలుచునపుడు మాదేవుని యొక్కయు ప్రవ క యొక్క-యు ఆజ్ఞలను 

వినుడు. మజిదేవుండు మానవుని మనస్సును ఆటంక పజణచుననియు మోరందలు 

ఆతని 'యొస్వకే చేరవలసి యున్నదనియు అెలిసికొనుండు, 

వ్యా॥ 24. దేవుడును ఆతని (పవక యును విశ్వాసులకు విధించు ధర్మ 

ములలో సంపూర్ణముగ వారి మేలేయున్నది అందు దైహిక ఆత్మిక ఫలమున్న 

ది ఉభయ లోకములలో మేలు కలుగును, కావున ముసల్మానులు మనకి 
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పూర్వకముగ చేవునియుక్క_యు ఆతని (పవక యొక్కయు. ఏలువును విని 
యనుసరింపవ లెను. వారి ధర్మములను అనుసరించుట లో ఆలస్య్థ్యముగాని స సుస్తీ గొ 

ని చేయరాదు, (పృపథమున మానవుండు తన మనస్సులో మంచి కార్యములు వే 

యుటకు అభ్యాంతరము వపింపండు. కాని సోమరితనము చేసినచో ఆ సోమరి 
తనమే ఆ ధర్మములను ఆనుసరింపకుండ. జేయునది. మానవ్రని చేతిలో వాని 
మనస్సు శేదు. ఆది చేవుని చేతిలో నున్నది, కావున సత్మార్యయలు చేయంద 
లచినప్పుడే చేసి తీరవలెను. లేనిచో మనస్సు మారిపోన్రను, మ్మ మనను మాలుకం 

డ స్థిరముగా నుండునట్లు "బేవునిని చేయకొనవ లెను, తుదకు దేవుని యొద్దశేపో 
యి గేజేరవల సియున్నదన్ తెలినికొనిజాగత్తగానుండి భయభక్తులు నహీంపవలెను, 

25.వల్ = తఘూాఫిత్ -నతల్- లా-తుపీబన్నల్ -లజీన-ాపలమూ-మిన్ -కుమ్ 
శాటీ తీ వ లాటీ 

ఖాస్ -నతన్ ' వల -లనూ--అన్నల్లాహ- -షదీదుల్ "ఇఖాచ్, 

౨5, మణి మిోలోని దురాగ్తష్టలకు మాతే ) మేశాక అందణకును గలుగు 

క్రీడునుండి తొలంగి యుండుండు, మణీ జేవుని శిత చాలక కిన మైనదిఅని తెలి సీకొను(ఢు. 

వ్యా! 25, ఒక సంఘములో వెక్కురు దుర్శాగ్తమునకును ఆన్యాయమునకును 

ఫూనుకొన్నచో అందలి బుద్ధిమంతులు వారిని నిషేధింపవఅెను, మాకేమి యని 
యూరకుండ రాదు, ఆటుబే పాప కార్యములు వేయువారిని నిషేధింపవతెను, లే 

నిచో డానికీడు అందణికును పట్టును. దు ర్మార్టలకు మాత్రమే పట్టును అని బు 

ద్ధమంతు లై న భక్తులు ఊరకుండ రాదు. తేమ క క్” కి కొలంది ధర్మ మార్షముబోధించు 

సుండవలిను. “దేవుని శిక్ష చాలకఠిన మైనది, తది యందలీ కినిగలుగును, కావున 

మత ధర్మములు తెలిసినవారు తాము దాని ననుగరించుచు ఇతరులకు కూడ 
బుద్ధి చెప్పు చునుండ వలెను, మత ధర్మముల విషయము మంచివారు సోవుదితనము 

వపైంచిన చో పొమర జనులు సంఫూర్ష్యముగ మత ధర్మములను విడనాడున రు, 

 చూడు(డు. యుద్ధరం గమందు పీరులు అర్యమువహింపనిచో. వీరులు కానివారు 

యుద్ధరంగమువదలి వన్నిచ్చి పాణిపోవుదురు. కిదప అపజయము గలిగిన 

వీరు చానికి ఆడ్త్డుపడంజాలరు. దాని నష్టము వాదికీలహూడం గలుగును; అటులే 

పాపముల ఫలితమ ఉఊహింపవలెను, 

26. వజేకురూ-ఇజ్-అన్తుమ్-ఖలీ లుమ్-ముస్ తజ్-అహ్లూన-ఫిల్- అర్డి- 

కఖాపూ న-అన్ - యతే-ఖ క్ _తఫ-కుమున్ -నాసు-ఫ-అవామమ్ -వ-ఆఐ స్ట దవమ్- 
రీ అయిన్ హాలీ 

బి-నస్-రిహీ =వ"రజఖు-కుమ్ మిన తీ “తయ్యి-బాతి-లఅల్ల- -కుమ్- తప్.-కరూన్ , 
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మారు "దేశములో బలహీనులుగా నుండిరి, జనులు మిమ్ము కొట్టుకొని పోవుదు 

-బచ చో ఆని మారు భయపడుచుంటిరి. అపుడు మీరు కృతజ్ఞుల్నురె యుందురని 

దేవుండు మాకు నివాసమిచ్చి మీక్కుతన సహాయములో బలమిచ్చి మీకుమంచి 

వస్నువులను అశ్నుగహిొంచేెను, 

వ్యా 26. కీ ముసల్మానులార ! నీరు ధర్జయుద్ధమునుగూర్చి “జీవుని 

యాజ్ఞను అశుసరించుటలో అధె ఖ్రైర్టమువహింపకుండు, దిని! పూర్ణము మూ స 

తిని స సరి: వుండు, విరా సంఖ్య కొద్దిదిగానుండెను, మీరు బలహీనులుగ నుంటిం. 

మళక్కాపురములో నున్నపుడు మాకు శత్రువులు పెట్టరాని బాధలుపెట్టుచుం 

డిరి. మాకు శతు)భయము చాల నుండెను. ఆట్ట స్థితిలో మోకు ముదీనాన్రర 

ములో నివాస మొసంగాను. మదీనా వారిని మాకు సపహోోదరులుగను, నవోయు 

లుగను చేసెను, బదరుయుద్ధములో మికు తోడుపడి గొప్ప జయ'మొసంోను, 

ఆందు చాల ధనము మాకు లభిం చెను, యుద్ధములో చికి్యిాన ఖైదీలకు ఓదులు 

(ఫిద్యాగ ధనము లఖింపం జేసెను, కావున మారు ఆతనికి కృతజ్ఞత సలువుచు 

ఆతని యాజ్ఞలను విరసాపించి నడచుకొనవలెను, 

27, యాఅయ్యా -పాల్ - లజీన. ఆనునూ- -లా-తఖూ నుల్లావా- వర్-రసూ 

ల-వతఖూనూ అమా -నాతికమ్-వ "అ న్లుమ్ శల "లమూాన్, వలీ 5 లనునా-అన్న మా 

అమ్-వాలుకుమ్-వ-ూ-లాదుకువ్-ఫిత్ -నతున్- వ-ఆఅన్నల్లాహా- న్ _దదవూూ-ఆద్ 

రున్-అజీమ్- 
27. ఓ విశ్వాసులార ! మిరు శతెలిసియు, జేవునితోను (పవశతొను 

(ద్రోహము చేయకుండు, మణి మారు పరనరము ఆమానతుల విషయమును 

(ద్రోహము చేయకు(డు, 28, మణీ మిధనమున్సు మీపుత్రులును మోకు కీడుకలి 

గించువారలు ఆనియు, చేవునియుద్దగొ ప ప్పపుణ్యాయు గలదని యు తెలిసికొ నుండు, 

వ్యా! 27. ఇందు సర్యవిధముల నమ్మిక టో 9హాములు ని పీధింపయిడి 

నవి. ేవుని యొక్కయు, పీవ_క్షయొక్క-యు ఆజ్ఞలను సరిగ ననుసరింపకుండు 

ట (దోహాము. ముసల్మానలుగ నుండి యు శాఫిస్టచేయ నటువంటి పనులువేయ 

ట (దోవామే. యుద్ధములో లభించిన సొత్తును * దాంచిపెట్టుకొనుటకూడ (దో 

హాము. ఎవరైన తనీయుద్ద ఆమానతు గా "నమ్మికముతోనుంచిన దానిని తిరిగి 

యియ్యకుండుట నమ్మికదో 9 సాము, ముసనల్మానులు సర్వవీధముల ద్రోహము 

అను పాపములను మానుకొ నవలను, 

వ్యా! 28. మానవుయు తేజుచుగ ధనమునకుంగాను వుతులసణాను "దేవు 
నికి అవిధేయుండె మానవుల సొత్తును (దోపాముతో హారించును, అందుకు6 
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గాను, ఆరెంటినిగూర్చి యిచ్చట బోధింపంబడి యొను, ధనమువలన వుతు9ల 
వలన శీడును ఉపద్రవమును గలుగును. వారిమాలమున మానవుయడుపరిశోధింపం 
బడుచున్నాండు, కావున నమ్మకము (అమానతు) చాల విలువైనది. దాని ఫు 
ణ్యాము "దేవునియొద్ద చాల గొప్పది, కావున మానవుడు తుచ్చలాభచు లకు 

ఆశించి సదా యుండు పుణక్ధినలితయులను పోంగొట్టుకొనగాడదు. 

29. యా-ఆ య్యు-వాల్-లజీన-ఆమ నూ-బ్లన్-తత్-తఖులాహా -యజ్- 
చి ఆతి అం వరాం. టి య i 
ఆల్ -లకమ్-ఫుర్ -ఖానన్-వ-యుక్రన్ట్. ఫిర్ -అన్ -కుమ్-సయ్యి-ఆతిపమ్-వ- యక్ 

ఫర్ -లక్రుమ్-వల్లావా జుల్ -ఫజ్-లిక్.ఈ ఓక్ 
29, ఓ విశ్వానులార ! మారు దేవునికి భయపడినచో “దేవుండు మీక 

జయ మొసనంగును. మూనుండి మిపాొపములను తొలగించి మిమ్ము కమిం చును. 

మణీయయ జేవు(డు చాల యనుగ) వాము గలవా(డు, 

వ్యా! 29. భక్తులు "దేవునికి భయపడి ధర్మ్శమార్గము ననుసరించినచో 
డేవుని సహాయము వారికి లభించి యుభయలోకములలో జయముచేకూరును. 
ఇహామునందు వారు శత్రువును జయింతురు. వారికి 'రాజ్యగారవము లభించును, 
బదరు యుద్ధములో లభించినట్టు జయము లభించును, పాపములు తొలంగి వు 

కష్టము లభించి పరలోకమునందు నరకము తప్పి మోశ్ష్నము లభించి స్వర్షనివా 
సము చేకూరును, భయభ కులు వహించుటవలన మంచివెబ్బరులను గుర్తించు 

జ్యోతి వృాదయములో ప్రకాశించును. దానిచే ఇది పాపశార్యము, ఇదిధర్శ 

కార్వ్జము అని బ్ధీరముగాం "జెలినీకొ నంగలరు, 

80, వ-ఇజ్-యమ్-కురు-బి-కల్ -లజీన-కఫరూ-లి-యుస్-బి-తూక - కొ- 

యఖ్-తులూ క- కౌ 'యుఖ్రి-జూక-వ-యమ్-కరూన-వయమ్-కురుల్లావు- వ 

ల్లావా ఖైనుల్ -మాకిరీన్, 

80. మలి అవిశ్వాసులు నిన్ను చెజలోనుంచుటకును, లేదా నిన్నువధించుట 

కును లేక నిన్ను దేశమునుండి "వెడలంగొట్టుటకును వట్రలు సలువునవుడు నీవై 

నున్న 'చేవుని యను గహామును స్మృరింపుము, మణి వారు క్షుడులు సలుహ్రు చు 

నుండిరి. "దేవుడుకాడ యత్నము చేయుచుండెను. ఆందటి కంబు దేవునియత్న మే 
చాల శేష్ట్రమెనది. 

వ్యా! 80, పాజత్ ముహామ్మదువారు మక్కా-పురములో నున్నపుడు 

మక్కా కాఫీగ్లు, రసూలువారి విషయము డారున్నద్వాలో సమావేశమై, 

ఇట్లు ఆలోచించిరి. మహమ్మదు [కొ ర్తమతము స్థాపించుచున్నాండు, కొందణు 
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ఆతవికీ శిమ్య రైయున్నా రు, వీరి'సంఖ్య పా చ్చుకాక పూర్యమే వీరిని నశింప 

'జేరవలెను, లేనిచో తిరిగి చారి నెదుర్కొనుట కన్టవగును, కావున ముపహా 

మ్మదును పట్టి వెజలో నుంచవలెను, లేదా "దేశమునుండి -వెడలంగెట్టవలెను. 

లేదా కొట్టి యప సఖ చవలెను. అందు అబూ జెపాలు, అట్టుకాదు, ప్రతివటుం 

బీమునుండీ. ఒకొ్కా-క- యాననుని ఎన్నుకొనవలెను, ఆందణును చేరి ఒక్క 

తూరి యాతని వెయిడి వధింపవలెను, అపుడు ముహమ్ముదు బంధువులగు బనీ 

పోమీమ్ వమియు చేయంజాలరు, సమయము. వచ్చిన ఆందలి చేరి హాత్వకు 

బమలు ధనము ఇయ్యవచ్చును అని పలికెను, ఆసభవారందణును దాని నంగ్నీక్షో 

రించి అట్లు చేయుటకు సంసిద్దులైరి , ఇట్లు కాఫీరు కుట్రలు సలుపుచుండంగ అవు 

డే "దేవుండు -జీవదూత మూోలము న పాజిత్ రసూలువారికి ఆ విషయము టెలిపి 
మక్కావదలి మదీనాపురము పోవలనీనది ఆని నెలవిచ్చెను. ఆపుడు _వెగం 

బరువారు "దేవుని సెలవు ననుసరించి రాత్రిఫూంట తను పరుపు వైహ(జత్ అలీని 
పరుండ సె జి తాము తమ గృహామునుండీ -వళ్ళిపోయిరి. అపుడుకావిర్టు రసూలు 

వారి గృహమును చుట్టుకొనియుండిరి, కాని "జేవుని మహీవమవలన వారందటు 

చెగంబరు లవారిని ఏమిరా చేయ లేకపోయిరి, అట్టుచేవుండు ర సూలువారినిశ తుల 

నుండి రశ్చించెను. ఆబూజెవాలు మొదలగు కాఫీర్ల నాయకులు బదరు యుద్ధ 

ములో వధింపంిడిరి, తుదకు కాఫిన్ష కుట్రలు సాగక దేవుని యత్న మే సలి 
- మాయెను, కావున దేవుడు రత్నీంపనున్న న్రతు9న్ర వీమియును చేయంజూలండు, 

లీ అజ్ జాజి ట్ల 

81. వ-బ్లజా-తున్లా- అలై హీమ్ -అంహతునా-ఖాలూ_ఖద్ - సమిఆనా? 

లొ-నషపాడ "లభుల్నా-మిస్టే పోజా-ఇన్- హాజాఇల్లా-అసెతీరుల్. -అవ్వులీన్, 89, 

వ ఇక్ కే వో లుల్లాహుమ్ము- స్, _కాన-హోడా-హువల్- “వాఖ్ఘూమిన్-ఇ| నిక -ఫ-ఆమ్ 

శిర ఆలెనా.హీజా-రతమ్- మినస్-సమా ఇ-అవీ తినా- బి-ఆజాబిన్ -ఆలీమ్. 88, 

వ-మా-కారల్లాను-లియు "అజ్. జిబ-వుమ్-వాఅన్తథీహిమ్_వ-మా - కానల్లా 
యత. 

వము అ -బీబవృుమ్-.వవ్చుమ్ యస్ -తగ్-ఫరూన్. 34. వామా-లవా, మ్- 

అల్లా-యుఅజ్ -జీబ-వొుముల్లావు-వహుమ్ -యసుద్దూనఅనిల్ -మస్ - బిదిల్ - 

పారామి-వ-వాకానూ కౌలి.యా-అవూ "ఇన్ -పె-లిాయా-జఉవూ-ఇల్ -లల్ 

ము శ్ర ఖూన-వల్గాకిన్న-అక్ సరావుమ్-లాయలలమూన్, కిక. వ-మా-కాన- 
ర జాలి 

సలా-తుహుమ్- ఇక్టల-ై తి-ఇల్లా-ముకా- ఆన్-వతేస్ -దియలేన్-ఫ-జూ- - ఖుల్- 

అజాబ-లి మౌా-కున్తుమ్-త క రూన్, 



_శాండము 9] సూర యేఆన్ ఫొల్, కర? 

రే వూ వాకస్టములు పఠించి వారికీ వినిపించిన-చో వారుమేమయవింటిమి. 

మేము కోరినచో మేముకూడ ఇటువంటివి పలుకంగలము. ఇవి ఫూర్వికుల 

కథలు మాత్రమే అని పలుక్రుదురు. 82. మణీ ఓ దేవా | నీయొద్దనుండి యిదియే 

సత్యమైనచో. ఆకాశమునుండి మ్మాపె టౌళ్ళేను కురివింవుము. లేదా మాకు 

దుశఖకర మైన బాధను ప'పుము అని పలుకసాగి౨. తితి, నీవు వారిలోనున్నంత 

కాలము "దేవుండు వారిని శిక్షీంచువాండుకాండు. వారు క్షమాపణ కోరుచుండు 

నంతవఆక “దేవుడు వారిని శిశీంపండు, 4, మణి దేవుండు ఏల వారిని శిక్షింప 
కరొడదు,మజివారు *మస్జి దెపారామోనుండి (పజలను ఆటంకపలు చుచున్నారు. 

మళీ వారు దానివై అధి కారముగలవారుకారు, దాని యధీకారము భక్కులకు 

మాత మే గలదు, కాని వారిలో పెక్కు_వుందికీ ఆ విషయము తెలియదు, శీర్, 

మణి కాబాయొగ్న వారి నమాజు కూంతేలు పెట్టుట, చప్పటులు కొట్టుట తప్ప 

-వేజులేదు. కావున మారు నహీంచుచున్న అవిశ్వాసమునకు బదులుగ శిక్షను 

రుచి చూడుడు, " 

వ్యా! 81. మక్కాలోని శాఫిస్ట ఖురానువాక్యకులు విని దీనిలో వము 

న్నది. పూర్వికుల కథలే గదా! మేముకోరిన-చో ఇటివంటివి చెప్పంగలము అని 

డంబాలు కొట్టుకొను చుండిరి. ఆదు న్ ర్ బిన్ హారిస్. అనువాండుముఖ్యు 

డు. కాఫిరు ఎందుకు కోరలేదు. ఎందుకు ఖూరానువంటిది కల్పించుకొన 

లేదు! వష్రైమాటలవలన (ప్రయోజనములేదు. పూర్వికులకు సంభవించిన విష 

యములు విని ఇవి వుక్కిటి గాథలు అని కాఫిరు 'సలకుచుండిరి, దానికీంగాన్ను 

బదరు యుదములో కాఖీరు దేవుని శకుపొందిరి, 28, ఇందు నముక్కా- కాఫిర్లు 

భూవుచున్న తేమ ద్యేషమును అవివేకమును తెలుపబడినది, కాఫీర్లు ఓ"బేవా! 

నీవు పందిన (గంథమగు ఖురాను మణి యు ఇస్తామ్ుముతము సత్య మేఆబునచో 
"మేము వానిని నమ్మక తిరస్క_రించు చున్నారముగ దా! ఎందులకు నీవు ఆలసశ్టము 

చేయుదువు. పూర్వికుఖవై కురిపించునట్లు మానై రాళ్ళను కురివింపుము. లేదా 

వెన యితర బాధ మాళొసంగుము అని పలుపచుజెంరి, అభూ జెహూలు, సె 

న్వము తీసికొని మదీనావై దండువెడలినపుడు కాబామసీదులో అట్టు (ప్రార్థి 

చెను, దానికి బదరుయుదములో శిక్సలోని కొంత భాగమువానికీని వాని యను 

చరులకును లభిం చేను. స్క. ఇందు "దేవుండు ఎందులకు ఆందటి! వీక్తనొసంగ 

లేదో దాని కారణములు తెలుపు చున్నాండు, ఫూర్వమునుండియు (వ్రవక్తలను 

తిరస్కరించిన అవిశ్వానులను శిశ్ని ౦పవలెనన్న ముందు దేవుండు తన (ప్రవక్తలు 

ఆచ్చటినుండి పోవలెను ఆని సెలవిచ్చును, ప్రవక్తలు అవి శ్వాసులపుు మును 

వికిచిపోయిన పిదప ేవునిశిత అనిశ్వాసులకు గలుగును. అదె పద్ధతిని అను 

సరించి హజ్రత్ ముహమ్ముదువారు మక్కా-వురములో నున్నంతకాలము మక్కా. 



రరర ఖురానెషరీఫ్ (కాండము 9 
కాఖీన కు "దేవునిని గలుగలేదు, రసూలువారు మక్కా_వురమునువిడీచిముదీనా 
పురము చేరిన వీదప జేవుఃశిక్ష మక్కా కాఫీగ్గకు బదరుయుద్దములోలభిం చెను, 
కావున హజ,త్ రసూలువారి మహినువలన మక్కా_ కాఫ్టీకు . వారున్నంత 
"కాలము అందటేని నశింపం జేయు నట దేవుని శిక్షరాశేదు, “రెండవ కారణము 
(ప్రజలు డేవుంితో క్షమాపణ కోరు చుండునంతవణుస వారికి "దేనని శిక్షగలు గదు, 
84, మక్కా- కాఫీగు చేయు అకముములకు వారికి శిక్ష కలుగవలసినాదే! (కాని 
ఇని రె.డుకొరణములవలన శిక్ష రాలేదు.) వారు ముసల్మానుభ కలను మస్ 
జొదెహరామ్ (కాచావ సదులో పార్టనలు సలుపకుండ ఆటంకపటిచుదురు. 
కాబావనసీదునకు మేము ధర్మక_ర్తలము, మాకు అధికారముగలదు. [నూయిష్టము 
వచ్చినవారిని 'రానిత్తుమయు. ఇస్తములేని వారిని 'రానియ్యము అని పలుకుదురు. 
వాస్తవముగా (పా్యానస్థలమునుండి (పజలను నివేధించుటకు ఎవరికీని ఆధి కారము 
లేదు. కాచామసీమనకు ధగ్భుక_ర్రలు'గా భా క్తులుండవ అెను, కాని అవిశ్వానులు, 
విగహోరాధకులు కాబావ. సీవునకు ధర్మకర్తలు కానేరరు, వారు తమకు లేని 
యధి కారమును చలాయించు చున్నారు, కానీ యీ విషయము వారిలోనివక్కు 
మందికి తెలియదు, తమమూఢ త్వమువలన ఆప్లై భక్తులను అడ్డగించుచున్నారు. 
లీల... కాఫిరు నిజమైనభక్తు (ముసల్మానులను కాహామసీదులో (పార్థనలు 
(నమాజు) సలుపకుడ చేయుచు తౌముకూడ భకితో నమాబు (పార్థన 
చేయుట లేదు. వారచ్చట కూతలు ెట్టుచు (సీటీలు కొట్టుచ్చు చప్పటులు 
కొట్టుచుశ బ్రములుచేయుదురు, ఇదియే వారిపార్ధవ, ఇట్టి శబ్ధములవలన (ప్రయో 
జనములేదు. తుదకు వారు అవిశ్వాసమునకు ఫలతముగ శిశ్తపొందవలసీయున్నది. 

అణాల 

£6. ఇన్నల్ -లజీన-కఫరూ-యున్-ఫిఖూన-అమ్_వాలవ్యమ్-లి - యసు 
ద్రూ-ఆశ్ -సబీ లిల్లాహి-ఫస-యున్- ఫిఖూన-హ+-సుమ్మ-తకూను-అై హిమ్ వాస్ 
రతన్ -సుమ్మ-యుగ్-లబూ న-వల్-లజీస-కఫరూ.ఇలా-జవాన్నమ - యువేఎష 
రూన్, 87. లియమో జల్లా వబల్-ఖవీస-మినత్ -తయ్యివి వ-యిజ్ -ఆలల్ -ఖ 
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సబ ఆ-జవూూ అలా-బఆ-జిన్-ఫ-య ర్-కుమవూ-జమో-అఆన్-ఫ-యోెజ్ - ఆల- 
హూం ఫీజహాన్న మ-ఉిలాబఖక-హుమ. బ్ -ఖానీరూన్. 

లీర. నీశ్చయముగ అవిశ్వానులైన వారు వ్రజలను "దేశ్చని మార్గము 
నుండి ఆటంక పఅిచుటకు., గాను తమ ధనమును ఖర్చు చేయు చున్నారు. మల 
ఇంకను దానిని ఖర్చుచేయుదురు, తుదకు ఆదివారికీ వ్య'సనకర మగును, మజీ 
వారు తుదకు ఓడిపోవదురు. వలి యు అవీశ్వొనులైన వారు నరకము _వెవునకు 
(ద్రోయంబడుదురు, 87, దేవుండు ముచివారినుండి చెడ్డవారిని విడందీయుటకును, 

యూ 



కోండము 9] సూర యీ అన్ ఫాలొ, కర్9 ' 

చెడ్డవారిని ఒకరితో నాకరిని కూర్చి ఒక గుంపుగా ER వారినందఆిని నరక 

ములో పడ వేయుటకు నట్లు చేయును. ఇట్టివా 5 నష్టము పొందువారు. 
వ్యా! 86, మక్కా_కాఫిగ్లలో ప్నణెండుమంది నాయకలు (ప్రతిదినము 

ఒరొ్క_కొ్మొ_(గు బదరు యుద్ధములో నున్న సెనికులకు అన్నను "పెట్టుటకు ఒప్పు 

కొని తమ ధనమును ఖర్చు చేసిరి. బీదరు యుద్ధములో వారు ఓడిపోయి మక్కా. 
పురము చేరి అబూనుఫ్యాను సిరియానుండి శేచ్చిన వ్యాపార ధనమంతయు 
ముహమ్ముదువారికి విరోధముగా ఖర్చు చేయవలెనని తీ ర్మానించుకొనిరి. అట్లు 

అవిశ్వాసులు విశ్వనించినట్టి మనల్మానులను జేవుని మార్షమగు ఇపస్లామ్నుండి 
తొలగించుట తమ ధనమును ఖర్చుచేయు చున్నారు, ఇంక్ మోొందను ఖర్చు చే 
యుచుకు, కాని వారి ఖుర్చువలన వారికి వస్థ్రసనము తప్ప వేలు ఫలితము లభి 
పదు, వారు ఇ్రవామునందు ఓడిపోయి పరమునందు నరకబాధ 'పడునపుడు ఆ 
య్య ధనము పోయి కూడ మోక్షమును జయమును లభింప లేదే అని వ 
ననపడుదురు. చూడుండు. మక్కా కాఫిస్తు మొదటితూరి బదరు యుస్టములోను 
రెండవతూరి ఒపాదు యుద్ధమలోను తమ ధనమును -బేవాబలమును వినియో 
గించియు వారికి జయము లఫీంప లేదు, తుదకు కాఫీస్ణు ఓడిపోయి నళిించిరి. 
కొందు పశ్చాశక్తాపము నొంది ఆవిశాషసము వదలి = పెట్టిరి, అవిశ్వాసులు గా 

నే నశించినవారు నరకయమభోచనే పడుదురు. శి? కాఫిర్ల ఖర్పుచేసిన ధన 
ము వృథాపోయను. వారి! వ్యసనము గలి-గెను, వారు ఆపజనుము నొందిరి. 

దాని మూలమున దేవుండు జనులను పరీశ్షి ౦ చెను. మంవివారినుఎడి చెడ్డవారు 

తొలంగిపోయిరి. + మురల్లానులగుభో కులు ఎవరు అవిశ్వానులై. దు ర్మార్గులైనివాళె 
వతు ఆనువిషయము స్పష్టపడెను, ఎవరి ఆనృహ్థ్యమలో విశ్యాసముడెనో వారు 

విశ స్వెన్నులె ఉభయ లోకముల జయముఫొందిది, ఎనరి దురదృష్టములో ఆవి? స 

నులుగ చావవలనీ యుండెనో వారు అవిశ్వానులుగ చచ్చి వారందణజును నర 
కమునకుపా లై రి, ఇబ్రయవి శా్వ్వసు లఉభయలాకములలా చెడి నష్ట్రముపొాందువారు. 

80, ఖల్ -లిల్- లబీన-కఫరూ- ఇన్-యాన్ -తవూ- యుగ్-ఫర్ -లవామ్- 

నూఖద్ -సల ఫవలన్-యఊదూ ఖర్ మజత్ -నున్నతుల్ -ఆ వ్వంన్. 89, వ-ఖా 

తి.లూహుమ్-హాతా- లా-తకూన-ఫ్రి ల్నతున్ -వ-యకూనద్- -దినుకుల్లు-వూం- లి 

ల్లాపి-ఫఇ-నిన్ -తవశా -ఫ-ఇన్న ల్లాహ-బి మా-యోల్మలూన-బపీర్, 40, ఫణ్లన్. 

తవల్. -తొ-సలలమూ- అన్నల్లాహా-మా-లాకుమ్ -ని అముల్ -మాలా- నె నిల- 

మన్ ససీర్, 



560 ఖురానేషరీఫ్ [శాండము 9 

88, ఓ(పవక్షా! ఆవిశ్నౌనులలో నిట్లుపలుకుము. వారు మానుకొన్న చో 
గడచి పోయినది క్షమింపంటిడును. మణీయు వారు తిరిగి యాపని చేసినచో 

పూర్వుల పద్ధతి గడచి యున్నది. 89. అవిశ్వాసుల యుష(దవము లేకుండ పో 
వునంత నకును సర్వత్స "దేవుని య్యా స్థీ సీరపడు నంత వజకును వారితో యు 

ద్ధము సలుపు చుండుందు. విదప వారు నీోనుకొన్నచో దేవుండు వారుచేయు' కర్ణ 
లను చూచును, మలి వారు సమ్మతింపక మరలికోయినచో చేవుండు మికు 
రక్షకుడు అని తెలినీకొను(డు, ఆతండు మంచి రతకుండును మంచి తోండు పడు 

. వాండును, 

వ్యా॥ 88. ఇవుడు కూడ అవిశాషసులు తేమ అవిశసమును వదలి ల్ల 

స్లామ్నందు తమకున్న "ద్వేషమును ' విరోధమును మానుకొని ముసల్మానులైన 
నో వారు దీనికి ముందుచేసీన పాపములు శమింపంబిడును. "కాఫీర్లు ముందుచేసీన 

విగహా రాధన ముదలగు పాపముల ' శిక్ష లోలంగిపోన్చనుం అవిశౌనులు తమ 

అవిశ్వాసమును వ వదలక యెగంబరుల వారియందు ద్వేష మే యుంచినచో వారు 

తమకం" ప్రూర్యము గడచిన వారి పద్ధతి చూడవలెను, ఎట్లు పూర్వము గడ 

చిన అవిశ్వాసులు "దేవుని శితకు పాఠ తె నళ్తించిరో అజే? పద్ధతిని వారు నళిం 
తురు, ఎట్లు దీనికి ముందు బీదరు యుద్ధములో మక్యాా. కాఫిర్లు చచ్చిరో 

ఆటుశే వీరుకాడ నశింతురు, కావున విశ వసించి యిస్తామ్లో చేరుటయే వారికీ 
మేలు. 80. ముసల్మానులు కాఫిగ్గతో ఆాఫిర్ల బలము నశించి "దేశములోశాంతి 

గలిగి మనల్మాను భక్తులు తమ మత ధర్మములను నిరాటంకముగా సలువుకొను 

వీలుకలుగు నంతవణికును సర్వ ఆధర్మములు పోయి దేవుని మతము సర్వథత చె 
లుచు దేవుని యాజ్ఞల (ప్రకారము సర్వము జరుగునంతవలఅు కును ధర్మయుద్ధమా 

డుచునే యుండవలెను, అట్లు కానిచో అవి శ్వాసులకు బలము లభించినచో వౌ 

రు ల చనల ల నశింపం జేసీ మత ధర్మములను అణంగ ద్రొక్కు దురు. లేక 

ముసల్మానులను మత భష్షులుగాం చేయుదురు. చూడుయ: స్పెయిను (ఉన్లు 

లుస్) లో ముసల్మానుల బిరోధులకు బలము లభింపంగా నే వడువందల సంవ 

తరముల వణకు ప-పాలించుచున్న ముసల్మానులను వారు నశింపంవేసీ వారిని 

మత భ్రష్టులుగాం జేసీ చేశయమలో ఇస్లామ్ మత ధర్మములను అణంగంద్రొకీక- 
రి. కావున (ప్రతి శాలములోను ప్రతి చదేశములోను శాంతము చనెలకొల్పుటకు 

ను ముసల్మానులు తమ స్వాతంత్యము పొందుటకును ధర్మ యుద్ధము (జిహాద్) 
సలుపుచుని యుండవలెను. ధర్గ్భయుద్దయు (జిహోద్ ) యొక్క ధర ములు ఫీఖా 

(గంథములలో వివరింప(బడి యున్నవి. అన్నియు నిచ్చట [వాయుటకు అవ 
శాశము లేదు. అవిశ్వాసులు తమ యవిళ్వానమును మానుకొని యిస్తాక్ లో 

చేరినచో వారు ముసలాగ్షినులగుదురు . అప్పుడు వారితో యుగ్ధమచేయకూడదు. 
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వారి వాదములలో నున్నది "దేవునికి నెలటుక, కావున "బేవ్టండు వారి కర్నలన 
చూచుచు నుండును. సత్కారస్టములు భక్తి ఫూర్వకముగం చేసీనచో. వారి 
విళ్వాసములకు పుణ్యఫలితము లభించును, 40, కాఫీర్లు నదా మునల్మాానులకు 
(విరోధులుగా నే యున్న చో దానిగూర్చి చింతపడంగూడదుమునల్మానులకు ర 
కుకుండు "దేవుండు. (ప్రతిసమయములో తోడుపడువాండు జేన్రండు. "కావున ము 
సల్మానులు "బేవ్సనివై నాభారపడి తమ మత ధర్మ యులను నెజవేర్చుచు ధర్మ 
యుద్ధము సలువుచుండవ లెను. శతు 9బలమును ఎసిన్యమును పౌద్చుగా నున్నను 
జంక కూడదు, చూడుడు బదరు యుద్ధములో దేవుంజెట్లు ముసల్మానులవం 
దోడుపడి జయమొ'సంగినో ! ముసల్మానులకు చేవునికంకు మించిన మంచి 
రశక్షుకుండును మంచి సహాయు(డును ఎవండునులేండు, 

పదియువ కాండము 

11, వఆ.లమూ-అన్న మా-గనిమ్-తుమ్ మిన్-మై-ఇన్-ఫ-అన్న- లిల్లా 
వాలే అమన 

పా-ఖుమునపహూ-వలిర్ -రసూలి-వలి-బిల్ -ఖు ర్చా-వల్ -య తౌమా-వల్-మసా 
ya 

డొ 
అటే 

ల్నా-అలా-"అబొదినా-యా నుల్-ఫ్రర్ ఖాని-యామల్ "తఖల్ -జమ్- ఆని - వలా 
శ 

కీని-వబా-నిన్ -సబీ లి-ఇన్-కున్-తుమ్-ఆమన్ -తుమ్-బిల్లాపి-వ-మా- అన్ 
అణ వాలీ 

వాు-అలా-కుల్లి- మై-ఇన్ -ఖ దీర్ , 

41. మంశియు “జేవునియందును తీర్మానదినము (బదురు) నందు "రెండు 
ఎసెనన్టిములు మార్కొ_నిన దినమువందు మాభక్తునకు అంవీన దానియందును 

మోకు విశ్వాసమున్న చో మాకు లభించు విజయధనమునందు ఐదవభాగము 
దేవునికిని, ప్రవ_క్తకున్సు ఆతని బంధువులకును, తండ్రిలేని బిడ్డలకును నిటు పేద 
లకును ప్రయాణికులకు నున్నది అని తెలిసికొనుండు, మణీయు దేవుడు సర్వ 
నే కిగలవాండు. 

వ్యా 41. ఈ సూరాకు ప్రారంభములో వియధనము. (గనీమతును 
గూర్చి (పశ్న కలిగెను, దానిగూర్చి కాన్ని ధర్మము లిచ్చట చెప్పంబడు 

చున్నవి. కాఫ్టీర్లలో నంభవంచిన యుద్ధములో లభించిన సొమ్మును ఐదుభాగ 
ములు చేయవలెను. అందు ఐదింట ఒక భాగము దేవుని పేరుతో తీయవలెను, 
ఆ భాగము ప్రవక్త తన ఖర్చుకుంగాను, తనకు లోడుపడు చున్న బంధువుల 
ఖర్చులకుం గాను తండ్రి లేని బిడ్డల పోషణకుంగాను నిజువేదలకునుు బాటసారు 

లకును సవహాయమునకుయగాను ఉపయోగపజటుపవలెను, మిగిలిన నాలుగు 

భాగములు సైనికులకు పంచిపెట్టవలను. అందు రాతు బంటునకు ఆెంజేనీఛాగ 
71 ." 
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వులును కాలిబంటునకు ఒకొ-క్క-భొ గము నరినమానముగా పంచి'పెట్టవ లెను. 

పాజల్ రసూలువారు పరలోకము చేరిన వివప యుద్ధములో చిక్కి-నసొమ్ములో 

ఐదవభాగము నిటు పేదలకును తండీ లేసి బిడ్డలకును బాటసారులకును ఖర్చు 

వేయవలెను. వెగంబరులవారి బంధువులుకూడ నిజుపేదల భాగములో తేమ 

భాగము పుచ్చుకొనవలెను, అందు కాబా మసీదు, మణి యితర మసీదులఖర్చు 

కుంగాను కొంత భాగము తీయవలెను. బదరులో యుద్ధము జరిగిన దినము 

తీర్మానదినము. ఆందు ఆవిశ్వాసుల మధ్యను, విశ్వాసులమధ్యను తీర్మానము 

౫లిగాను. సత్యమును ఆసత్యమును విశదమాయొను. కాఫిర్లు ఓడిపోయి ముస 

ల్యానులకు జయము లభించినందున ముసల్మానులకు దేవుని సహాయమున్నదని 

తేటతేల్ల మాయెను. బలహీనులుగ నున్న ముసల్మానులకు దిలవంతు లైన 

కాఫిర్లమై గొప్పజయమున్సంగి చాలసొమ్ములభిం చునట్టు చేసిన దేవునియందు 

ను ఆతని పరమభక్తులగు మువామ్మదువారి కొనంగిన విజయ నూచనలందును 

విశా(సముగల ముసల్మానులకు విజయధనములో విదవభాగము "బేవుని పేరుతో 

తీయుట కష్టముకాదు. "దేవుండు సర్వశ కుడు, బదరుయుగ్గములో జయయమొనం 

గినబ్లు ఇంకమిందను మీఠొాసంగంగలండు, 

42, ఇవ్-అన్తుక్-బిల్ _షద్-వతిల్-దున్వా-వహుమ్-బిల్-రద్ -వతిల్ 
— చ! 0 

ఖుసాష్టనర్ "రక్ బు-ఆస్-ఫల-మిన్-కుమ్ -వ లెౌ-తవా "తతొ -తుమ్-లఖ్ - తేలఫ్ - 

తుమ్-ఫ్టిర్-సీఆది-వలా-కిల్-లియఖ
్-డియల్-లావు-అమగిన్--కాన-మఫ్ 

ఊల 

ల్ -లి.యహా లిక-మన్ -వాలక-ఆమ్ “బయ్యిన నిమ్-వ 
-యకనాయా-నున్ “వాయ S$ 

బీ జాతీ 

అమ్-బయ్యి-నతిన్-వలన్నల్లాహ ల - సమిఉన్-అలీమ్, 
42, ఆపుడు మోరు సమీపము గనున్న పిక్కనుంటిరి. వారుదూరము గా 

నున్న -వెపుననుండిరి, మటియు బీజారము మికు (కిందువైపునక పోయెను, 

మజీ బోరు పరస్పరము వాగ్జానమునకు ేసికొనియుంటి రేని తప్పక వాగ్దానము 

నకు సరిగ ఒకేతూరి చేరియుండరు. కాని దేవుడు తాను చేయవలసియున్న 

కార్యమును పూ_ర్తిచేయటకును, నళింపనున్న వాండు స్పష్ట మైన నూచన పిదప 

జీవించుటకును మిమ్ము ఒకచోట చేక్చెను. మజియ. నిశ్చయముగా దేవు 

సర్వము వినువాండును; సర్వము తెలిసినవాం౭డును, 

వ్యా॥ 42. బదరుయుద్ధరంగమునందు ముసల్యానులుండిన(ప్రక్క- మదీనా 

పురమునకు సమాపములో నుంజెను, వముక్కాా కాఫిర్ల్వసెన్యము దిగిన (ప్రక్క 

మదీనాపురమునకు దూరముగ నుంజెను, ఆబూసుఫ్యాను నాయకత్వమున సిరి 

యానుండి వచ్చుచున్న వ్యాపారుల భిజారము[క్రిందుగ దిగి సముద్రతీరమునప 
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చేరువగ పోవుచుండెను, ముసల్మానులపను ఆ బీడారమునక్ష మధ్య ఆబూకె 
హాలు లెచ్చిన నె్న్యము అడ్డుప డెను. ఇట్టు "దైవవశము గ ముసల్మానులున్సు 
కాఫీగ్గను బదరుమైదానములో  చేరవలసి యుండెను, ముందుగానే ముసల్మా 
నులు యుద్ధమునకుంగాను కాఫీగ్లతో వాగ్దానమూచేసీ ఫలాని దినము ఫలాని 
చోటు చేరవలసినది అని ఏ ర్పాటువేనీకొనియుండి న చో నకొలమునకు రాం 
జాలకుందురు. బవుశః అభిప్రాయ భేదము గలిగయుండు నేమో ! ఏంద్రుకన 
ము నల్మానులు తమ యొద్దనున్న కొద్ది నైన్యమును సరిమైనయుద్ధ సామ గి లేనం 
దున భీతిల్లి యుద్ధమునకు సిద్ధులు కాకపోయియుందురు, అటులే ఆవిశ్వానులు 

సల్మాానుల త్యాగమును యుద్ధమందలి భె ర్య మును, యోచించి యుద్ధమునకుం 
గాను ముందంజ వేయకుందురు. కావున దేవుడు తౌను కోరిన కార్యము నెల 
'వేర్చుట్నకె జై వికముగ రెండు ఎసిన్యములును బెదరుమైదానములోం  జేరునట్టు 
చెను. దానిచే సత్యమును, ఆసత్యమును కేట తెల్లమగును, మునల్మానులకు 

జయము గలిగిన వీదప కాఫిర్లు బుద్ధి తెచ్చికొని విశ్వాసము వహింతురు, భ్రూ 
ర్యమయునుండి యే విళస్వ్వసముగలవారి విశ్వాసము దృథ పడును. చనిపోయిన 
వాండును (బతుకు వాండును నిజము తెలిసికొని చనిపోవును, మజీయు 
(ద తుకును, జీవుడు, బలహీనులును, దొక్జన్యమనకుపాలై న వారునుచేయు మొ 
అను వినువాండు. బలహీనులకు ఎట్లు లోడుపడవలెనో -జేవుని కీఢచెలియును. 
చూడుడు "బేవ్రండు ఎట్లు ముసల్మానుల మొజనువిని వారి! లోడుపజెనో ! 

ఉరి, ఇక్ “యురీ-కవాు _ ముల్లావాు-ఫీ.మనామిక-ఖ లీలన్ -వ-లౌ. ఆరాక 

హు మ్_కసీరన్ -లఫపీ ల్ -తువమ్-వల- తనా.జలతుమ్ -ఫీల్ ఆమ్ రివలాకీన్న ల్లావా 

సల్లమ-ల్రన్న హలూ-ఆలీ-ముమ్ బి-జా తిన్సుదూల్ . 44 వజ్వ్-యురీకమూ- 

వుుమ్-ఇదల్ - తఖా తుమ్-ధీ-అత్యయుని.కమ్ “ఖలీ-లన్ వ-యుఖల్ -లిలు-కుమ్ - 

ఫీ. ఆల్ యుని-హిమ్-లి' యఖ డియల్లాహు-అమీన్-కా న-మర్ట్ ఊలన్-వల్హిలల్- 
లాహిాాతుర్ _జడల్ -ఉమూార్. 

48, చేవుండు ఆవిశ్వొానులను కొొద్దిమందినిగాని నీకలలో నీకు జూపించినది 
స్మరింపుయు,మటివారిని ఎక్కువమందిని గానీకుం జావించియుండినచో మారు శై 
ర్యమునీడి -కారక్థ్రిమలో జగడమునేసీ యుందురు కాని బేవుయరశ్షీం చెను, ఆతనికి 
ప్యాదయములలో నున్నవి 'తెలియును.శీకీ, "దేవుండు కావలసి యున్న పనినెజ వే 
ర్పుటకుంగాను మిూరుమార్కొ_నునపుడు అవి శ్వౌసులమైన్యమును మిాకన్నులలో 
క్ "ద్దిదిగాం జేసిమాకుం. జూపించెను, మజీమిమ్ముకొద్దిమందిగా వారిక న్నులలో జేసి 
వారికిం జూవించెను. మణ్ (పతికార్యమును దేవుని యొద్దశే చేరవలసియున్నది. 
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'వాన్ట! కేశి, వైగంబరులవారు కలగాం చిరి. అందు కాఫిర్టు కొద్దిమందిగా 

కనంబిడిరి. కాఫీర్ల సైన్యము కొద్దిదిగా కనంబడుటవలన ముసల్మానులకు శ 

రసము వచ్చెను చాలమంది గొ కనంబడి న-వో కొొందలు యుద్ధమున కుడైర్యము 

వేయక అరై ర్భమవహించి యుండవచ్చును. అందుజగడముపడి యుండవచ్చును, 

' కాని అట్లు సంభవింపలేదు. డేవుండు తేన మహిామవలన ఎ జగడమును భ్లే దాఖి 

పాంయమును మనల్మానులమధ్య పడకుండ తప్పించిరక్రించెను, చేవునికినర్గము 

తెలియును. హృదయము లలోని మర్మములు తెలియును. ఏవిషయమువలన 

హృదయములో ్రైర్యము కలుగును, జేనివలన ఛైైర్నముపోవునొో నర్వము తెలి 

యును, పై గంబదులవారు తేమ కలలో కాఫీర్ణను కొద్దిమంది గాం జూచిరి. వాస్త 

వముగాను తుదకు ఆమే సంభవించెను, కౌాఫిర్ల పసెన్యములో కొద్దిమంది తప్ప 

మిగిలిన వారు ముసల్మాను లైరి. రాబోవు విషయము ముందుగానే కలలో 

రసూలువారు గాంచిరి, 44. బదరు యుద్ధము జరుగుచున్న పుడు ముసల్మానులకు 

కాఫీర్లు కొద్దిమంది గా గనయుడిరి, దానివలన ముసల్మానులకు చాల “్రైర్యము 

వచ్చెను, అటులే యుద్ద ప్రారంభముఖో కాఫీర్లక్షును ముసల్మానులు కొద్దిమంది 

“గాంగనయండిరి, వాన్తవము గాకూడ ముసల్మానులు కాఫిర్థ ఎని నన్టిముకంటు వాల 

తక్క_వగా నుండిరి. వీదప ముసల్మానులు గా రష్టిముల్ యుద్దముసలువునపుడు 

"దేవదూతల సహాయమువచ్చినవుడు ముసల్మానులు రెండింతలుగా కాఫీర్లకు 

కనయడిరి. అట్టు కనంబడుటవలన శాఫిర్లు భైర్యమువీడి తుదకు ఓడిపోయిరి ఇదం 

తయు'డేనవుడు చేయనున్న ది సంభవించుటకుగానుచేయంబ డెను. సర్వకార్యుములు 

-జేవువియొద్ద కే చేరవలసీ యున్నవి. దాని ఫలితము "దేవు డొసంగువాందు. శా 

వున ముసల్మానులు తమ (ప్రతికార్యములో -దేవునివై నాధారపడి యుండవ లెను, 

45, యా-అయ్యు-హల్ -లజీన ఆమ నూ-ఇజా-లఖ-తందొ-ఫి-ఆతన్. ఫన్ 

బుమూ-వజ్-కరుల్ లాపహా-కపీరల్ లఆల్ -లకును-తుఫ్-లివూన్, 46. వలకీ. 

ఉల్లాహా-వ-ర సూలవబూ-వలా-తనా-జఉడు-ఫతఫ్-షలు-+-వ తజ్. వాబి. రీవుకుమ్ 

గ _బిరూ-ఇన్న ల్లాహ-మఆన్-సా బిరీన్. 
45. ఓ మునల్మాను లార | మీరు వ_సైన్యమ్నునెనను వమూర్కొనునవుడు 

మిరు జయముపొందుటకై స్థిర చూ'గానుండి దవునిని చాల స్థ్రరింపుండు. 46, 

మణియు దేవునిని ఆతని [ప్రవక్ష్తకును విధేయులై యుండుండు. మణీ పరస్ప 
రము తేగవులాడకుండు. మోరు (అట్లు చేసితి శేని) ధైర్యము వీడుదురు, నటి 

మోిబలము పోవును, మణీ మారయ పర్చుకలిగియుండు(డు. నిశ్చయముగా 

దేవుండు. ఓర్పుగలిగి యున్న వారిలో నున్నాడు, 4. ఇందు. మునల్మానులు 
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యుద్దరంగమం దెట్టుండ వలనీనది చెప్పంటడినది, శత్రువును మారను 
నవుడే థై ర్భసాహ సములు వహించి పెనుకంజచేయక స్టిరముగా నుండవ లెన్ను 
"జేవునివై నాధారపడి "దేవునిని చాలస్నరించు చుండవ లెను, బ్రిండునమాజ్బు వేం 
డుట (దుఆ) _ధైవనామస్మురణము తళ్చీరు (అల్లాహు ఆక్సరు అని పలువట) మొ 
దలగు పార్ధ నలు చేరినవి, "బేవునీ నామస్ట్రరణమవలన ముగల్మానుల చి త్ర 
ముతౌాంతివపిా పెం చిధృఢప డును, వినివల నజ భి యలోకమ' లలోజయము చేకూరును. 

వ్యా 46. మసల్యానులు "దేవునికిని ఆతని ప్రవక్షకను విధేయవై 
వారి యాజ్ఞలను వరసావపిా*ంచి నడ చుకొనవశను, ముసల్మానులు పరస్పరము 

కలవాములు వెట్టుకొ నరాదు, నిక్య మతేమువహీం చియుండవళెను, పరస్పర 

కలహాములవలన 4 బలము తగ్గును, బలము తగ్గిన యుద్ధములో జయము చేకూ 
రదు. జయములేనిచో' రాజ్యముకూడ పోన్టను, కావ్లన ముసల్మానులు ఐక్య 
ముతో యు దారంభమునందు కలుగు కష్టములకు ఓర్చుకొని ధైర్యసాహాసము 
లతో నుండవలెను. ఓర్పు గలవారికి తోడుగ చేవుడుండును. "దేవని లోడుగల 
వారికీ జయము లభించును, కావున జయము న్యముల వె పెచ్చు తగ్జులవలన 
లఫింపదు, దానికింగాను “సైనికులు న్దరయగా భయభక్తులువహించి పరస్పర 
ఐక్యమతము గలిగి ఇ డై రృసాహసములుగలిగి "దేవుని యొక్కయు (ప్రవక్త యొక్క. 
ఆజ్ఞలను అనుసరిం చిపోవు నాయకుల మాటను అనుపరించిపోవలెను, -ఈవాక్స ము 

లీ హజల్ రసూలివారి సెష్ములు సంపూర్ణముగా ననుశరించిరి, ఆందులేే 
వారు ముప్పదిస సంవత్సరమయులంత అల్పకాలములోనే గొప్ప గొప్ప శతుల్వై 
జయము గాంచి లోనమంతటను గొప్పురాజ్యము ధ్ర పింపంగలిగిరి. ఆఫ్రికా 

వప్ి.0యూ యూరోపునంతటను ఇస్లామ్ రాజ్యమును స్టాక్ ౦పంగలిగిరి, ఇప్పుటి 

ముసల్యానులుకూడ హజల్ రసూలువారి శిష్యులను అనుసరించి తమ వూ 

ర్వవు రాజ్యమును లెరిగి స్టా వింతురుగాక 

47. వలా- కకానూఎల్ -లజీన ఖరజూ-మిన్- దియా-ిహిమ్-బతరస్- వ శ 

రిఆ-ఆన్ -నా సివ-య- సుద్దూన-అన్- సవ్సీ- లిల్లాహి-వల్లా' హు బిమా- యాల మ 
చిరా 

లఅూన _చముహీా న 48, వల్లజ్.జయ్యున-లహు-మ్-మె చెతాను-అఅమా లవ్యూమ్ 

వఖాల- లాగాలిబ-లకుముల్ - యామ-మినన్- నాసీ-వ-ఇన్నీ -జారుల్ -లకుమ-ఫల 

మ్మా-తరా-అతిల్ -? ఫి-అతౌని-న కన-అలా-ఆఖి-బైహా వఖాల-ఇ్లన్నీ-బరీ - ఉమ్ 

మిన్న్-కుమ్-ల్రనీ ్న - అరా-మాలా-త రాన కన్నీ అఖా-ఫుల్లా వా-వల్గావు-ష పీదుల్ 
జ ల 

ఇఖాబా, . 
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47. మలము తమ యిండ్లనుండి గర్వము వహించుచు లోకులకు 

చూపుటకు బయలు చేఆజిన వారును శని మార్లమునుండి పజలను ఆటంక ప 

అచునటి వారునగు అవిశ్వాసులవలె మారు ఈాయగూడదు. ముఠకివారు చేయు (క్రీ 

యలన్నిటిని డేవుడు ఆవరించి యున్నాయ, 45, సైతానువారి కార్యములను 

వారికి మంచిఏీగా తో చునట్లు చేసీ ఈదినము (ప్రజలలో చెవ్యరును' మిమ్ము జ 

యింపంజాలరు మణీ నేను మోకు నహాయుండను అని పలికెను. ఆవిదప రెండు 

సైన్యములు మారొూనయగానే. సైతాను తన మెడిమిల పె “వనుకకు మరలి ష 

రు7త్త సాగెను, మణి నేను మాకు తోడుగా నుండను. “మోరు మూడనిది నే 

ను చూచుచున్నాను, చేను చేవునికి భయపడుచున్నాను, "దేవుని శిత చాల క 

రినమైనది అని పలి కేన 

వార్చ 47. ధగ్గయుద్ధకు (జిహాదు) "దేవుని ప్రీతి బడయటకుం శ్రేయం 

బడును, కావున అదియు నొక భకి "యే, ఆందు ఏలాటి గర్వము గాని లోకులు 

చూచి పొగడవలెనను ఉగ్దేశము గాని యుండరాదు అని ఇందుముసల్మానులకు 

ఇకా చ్చరిక గలదు, అబూ జెవాలు' మక్కా_నుండి సైన్యము తీసికొని మేళ వొ 

దము లతో గొప్ప -వెభవములో ము ముసల్మానులను "బదతీంచుటకుంగాయు ఇతర 

అబ్బులు చూచి ఫేలిల్టుట కుంగాను వెడలెను, దారి మధ్యలో అబూనుఫ్యాను అ 

బూచపాలునకు కబురు పంవి బిడారమునకు భయములేదు, నీవు మరలి మ 

క్కా-వురమునకు రమ్ము అని తెలిపెను, అపుడు అబూ జెహలు చాల గర్వముల్ 

“మేము బదురు బావి యొద్దకు చేరి వినోదనభ పాటకచేరి చేసీ యందు స్రీలు 

" విజయ గానములు పాటలు పొడి సారాయి తాగి మజాచేనీ మూడు దినముల 

వజకు బంకులు కోసి అరబ్బులకవిందుచేనీస దా అరేబియాలో మాచేరు నుండు 

నట్లుగం చేసి కొద్ది మందిగానున్న ముసల్మానులు ఇంకమిద తల 'నెత్తకుండు 

నట్లు చేసీ తిరిగి మమ్ము కన్నెత్తి చూడనట్లుగం జేసి వత్తుము అంతేవఆవ మ 

రలము అని డంబాలు కొటికొ నెను, వీండిట్లు తలంచెను, జీవుని యిష్టము వీనికి 

“జెలియచేదు, తొను ఒకటితలంచిన చెవము వేటు తీలంచును అను సామితె వీని § 

అన్వయిం చెను మానవ్రలు చేయుకార్యయులును యత్నములును శోవునికీం చెలి 

యును. ఆతంయ సమస్తమును ఆవరించి యున్నా6డు, ఆతని యిష్టమునకు విరుద్ధ 

ముగా నెద్దియును జరుగ నేరదు. కావున తుదకు బదరులో యుద్దము సంభవించి 

అబూ జెహా లును ఆతనితోం బాటు వాని నాయకులును చచ్చికీ, వారికి బదరు 

బావినీళ్ళకును సారాయి పానమునకును బదులు చావు ఆను పానమును 

తాగవలసి వచ్చెను. పాట కచ్చేరికి బదులుగ' బదరునుండి మక్కా-పుగము 

వణకు మరణ శదు!ఖ సభలు! గావింప వలసి వచ్చెను, వ సొత్తును డంచాలుగ 

ఖర్చుచేయవలినని యుండెనో అదిముసల్మా నులకు విజయధనము'గా లభిం చెను, 
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కావున విశ్వానుల వృద్ధికిగాను బోరులో పునాదిణాయి “వేయంబడాను, 
"దేవుని మార్గము నుండి ప్రజలకు ఆటంక పణ చుచున్న అవిశ్వానులే తుదముట్ట 
నళించిరి, కావున మునల్మానులు ధర్మ యుద్ధము చేయుటలో కాఫిర్ల పద్ధతిని 
పోంగరూడదు. కర, మక్కా_ఖ్లురెషులకు తమ ఆధిక సెన్యమువై చాల గర్వ 
ముండెను,. అయిన *బనీకనానా* అను అరబ్బులనుండి వారికి భయముండేను, 
ఎందుకన మక్కా. ఖురెషులకును బనీకనానా వారికిని ద్యేవయుండెను, యుద్ధ 

_ సమయములో తమకు విరదోధులగుదుచేమవూ అని వారికి భయముండెను, ఆ ఇ 
యము లేకుండ వేయుట క _సెతొను బినీకనానా యొక్క నాయకంయగు నురా 
ఖా రూపము దాల్చి తన సైన్యము తీసికొని వచ్చి అబూజెహలుతో మీరు 
భయసడవలదు, మేము మోకు దోడుగా నున్నారము, బనీకనానా వారినిగూర్చి 
మీరు. చింతింపకయ అని ధైర్యము చెచ్చిను. బదరు యుద్ధము ఘోరముగా కా 
గానె జిబిలు మొదలగు దేవదూతలను సైతానుచూచి అబూజెవాలు చేతిలో 
నున్న తన చేతిని విడిపించుకొని వెనకకు తిరిగి చూడక పాఆతిపో సా ఇను ఆభ్బడు 
ఆబూజెహాలు ఓీనురాఖా !నీవ్రు అసలు సమయములో మోనము చేనీ' యెక్క. 
డికి పాఆిపోవు చున్నావు అని పలుకగా సైతాను ఓయీ ! నేను మొత్రో నుం 
డయాలను. మీకును నాకును సంబంధములేదు, నేను చూచుచున్న జేవదూత 
లను మీరు చూచుట లేదు, "దేవదూతల వలన నాకు భయము గలుగు చున్నటి, 
ఇంక మియొద్ద నుంటిచేని "జేవునియుక్క_ కఠిన శిక్షకు పొత్రుండగుదును అని న 
పలికి వాజణిపోయును, 

ఇల్ తీ 
న! 

49, అజ్ _యయఖూలుల్ -ము నా -థిఖూ న-వల్-లజీన-ఫీ-ఖులూ- బీకామ్ - 

మరజున్-గర9-హాఉ-లాల-దీ నూవుమ్-వమన్-యత-వక్క_ల్- అలల్లాహి-.ఫఇ న్న 
ల్లావా"అ జీజు న్-నాకీమ్. 

49. వంచకులును ఎవరి హాడయములలో రోగమున్నదోవా రును వీ 

తమ మతమువై మోసపోయి యున్నారని అని పలికిరి ముజివండు బేవునిైై 
సాధార పడునో నిశ్చయముగా చేవుంశు సర్వ్యశ క్షుండును బివే చనాపరుండును, 

వ్యా! 49, మునల్మాానుల నన్వముకొొద్దిగా నుండాను. అందు వారి 
యొద్ద యుద్ధసామ్మగికూడ సరిగా లేకుండెను, ఇట్టి “స్థితిలో ముసలాగ్దనులు 
యుద్ధమునకు సావాసించుటను చూచి వంచకు (మనాఫిఖ)లును హృదయ 
ములలో విశ్వాస బలహీనత మనెడి రోగము గలవారును వమయ్యా! -ఈముస 

లాగ్తనులు ఇక్సై బలహీనత స్థితిలో చావు నోటిలో దుముకుచున్నారు. ముస 
ల్బానులు తమ మతమువై మోసపోయి అట్ల చేయుచున్నారు అని పలుకసా 

గిరి. దానికి "దేవ్రండు రద్దుచయు-చు మునల్మానులు "మోసపోయి ఆట్లు చయట 



yg 
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"లేదు, వారు చేవునిసె నాభారపడి (సయత్నము చేయుచున్నారు. నర 

శ క్రండున్కు సర్వజ్ఞుడు నగు ేవునివె నాధారపడు వారట్లు చేయుదురు. ఎవరు 

చేవునినై నాభారీపడి తవు యత్నములు సలుపుదు రో వారికి "దేవుడు తోడు 

పడును, దానికి బదరు యుద్ధమే సాక్షి, 

60. నలా-త రా-బక్ యతవఫ్-ఫల్.లజీన-కఫరుల్ -నులాఇకతు- యజ్... 

రిబూన- వుజూ-పహా హా-వుమ్-న-అద్నారాహుమ్ -వజాఖూ - అజాబల్ - హారీభ్.. 

51, జాలిక-బిమా_ఖద్ -దమత్ -ఐదీవ మ్-వ-అన్న ల్లావా-లైన స-బిజల్లా-మిల్- లిల్ 
యా 
ఆవీద్. | 

50. మలీయు ఓ(పవక్తా !, దేవదూతేలు అవిశ్వాసుల (పౌణములు తీదము 

శు వారి మఖముల_వెనను ఏంపుల చైనను కొట్టుచు కాల్చునట్రిబాధ (శిత 

రుచి చూడుడు, ర్1, ఇది మీచేతు లుచేసీ ముందుగా పంపిన డాని ఫలితము 

న్నది. "దేవుడు తన భక్తులకు నేలాటి యన్యాయము చేయువాడు కాండు, 

అని సలుకునవుడు నీవు చూచినచో నాశ్చేర్య పడుదువు, 

వ్యా! 50, "దేవదూతలు అవి ఛ్వాసుల పా+ణములు తీయునపుడు వారిని 

కొట్టుచు ప్రస్తుతము ఈశిక్షను అనుభవింవుండు, ఇకమీద మీరు నరకాగ్ని 

శిక్షను రుచి భూచెదరు, కది బర్ జథ్ అనబడును, పరమునకును ఇవామునకును 

మధ్యనుండు స్థి సితి, ఇట్టిదుక్షతి బదరులో చచ్చిన అవిశ్వాసుల లకుయగహాడ పెను, 

న్రీ1. “దేవుండు “నూనవులనే రవంత అన్యాయము చేయండు, పొపములుచేయని 

వారిని శిశ్సి ౦పండు, ఈశిక్ష కలుగుటకు కారణము అవిశానులు ఇవాలోక ము 

నందు కావించుచున్న పాపశకార్యములు వారి వాపశార్యముల ఫలితమే నరక 

నిక్షగా లభించును, 

59. కదా వి-ఆలి-ఫిర్-కొన-వల్ "లజీన-మిన్ -ఖబొ-లిహిమ్- కఫరూ-బి-ఆ 

యా-తిల్లాహి- ఫ- "అఖజాహుమాల్గావాు" బిజు నూ -బిహిమ్-ఇన్నల్లావా-ఖపీ యున్ 
లీ జాలీ 

షది- దుల్ -ఇఖాబ్- ర్ లీ జాలిక-బి -అన్నల్లాహ-లమ్ -యకు- ముగయ్యి-రన్"ని 
= లి a) po. 

అ-మతేన్-అన్ -అమహే-అలా ఖామిన్-హత్తా తా-యుగ యిస్టి-రూ. మా-బి-అన్ ప నున్ 

హిమ్ -వఅన్నల్లాహ- సమాడ్తన్. ఆలీవ్, 54, కెదాబి-ఆలి ఫిర్ క_కాన- వల్ - లన 

మిన్ -ఖన్లీ ని.హిమ్-కదే -జబూ-బి-ఆయాతి - రబ్బిహిమ్ -భ ఫాలవా-లక్నా-వూువమ్ - బీడు 

నూ-బిహివ్ వ-జగ్ “రఖ్్నా- ఆల-కిర్-జొన-వ- కుల్లున్ -కా నూ- దాలిమోన్. 
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59, వీరిపదతి ' ఫిర్ బెను జనులకును వారి ఫపూర్వులకనుపోలియున్న ది, 

దేవుని సూచనలకు తిరస్క_రింపయగా దేవుండు వారి పాపములకుంగాను వారిని 

పమ్సైను నిశృయము గా "దేవుండు బలవంతుడు, కఠినముగా శ్రిక్షీంచువాండు, లకి, 

ఇది యొందుకనగా ఒక సంభుము వారు తమకుతామే తమస్థితిని మార్చుకొన 

కుండు నంతవటికు "దేన్రండు తౌనువారికి చేసియన్న తనయనుగ )వామునునూర్చు 

వాడుంకాండు. మజియు బేవుండు సర్వము వినువాడును సర్వము తెలిసినవొడును 

54. పీరిపద్ధతి ఫిరొజాను జనులకును వారి పూర్వులకును పోలియున్నది. వారు 

తమ (ప్రభువు సూచనలను తిరస్క-రింపంగా మేము వారిపొసములకుంగాను వారి 

ని నశింపంశేసీతిమి, మజీయు ఫికబటెను జనులను ముంచి వేసితిమి, మజీవారం 

దలును దుర్మార్జులుగా నుండిరి, 

వ్యా॥ రహ, -జేవుండు హజత్ మువామ్మదువారి కొసంగిన ఖురానె పరీ 

ఫును ఆవిశ్వాసులు తిరస్క-రించుచున్నారు, తిరస్కరించువారు జీవుని శితకు 

పాతు9లగు చున్నారు, ఇట్లు ఫూర్వమునుుడియు జరుగువునే వచ్చెను. ఫిర్ 

చెను జనులును వారి ఫపూర్వులును దేవుని ప్రవక్తలను "దేవుని సూచనలను 

తిరన్క-రించిరి. వారి పాపములకుంగాను "దేవుండు వారిని శిక్షించుచు వచ్చెను, 

"దేవుండు బలవంతెంండు సర్యశ క్తుంయ ఆతని శిక్ష చాల కఠినమైనది. ఆతని శిత 

నుండి తప్పించికొని పోవుట శెవరికిని శ_క్తిలేదు, 58. మానవ్చులకు శిక్ష కలుగు 

టకు కారణము వారి దుష్టత్వమే. 'దేవుడొసంగిన ధర్మమార్హయును బుద్ధి జ్ఞా 
నములను భక్షిఫూర్వముగ మంచి (త్రోవలో నుపయోగించు నంతవజకు 'బేవుం 

డు వారి ననుగహించుచునే యుండును. వారు తమస్వభావమును చెడ (గొట్టు 

కొని భ_క్తిమార్లయ వదలి నీచకార్యములు పాలైనచో అపుడు దేవుడు తిన 

అనుగ్రహమును ఆ(గహాము'గా మార్చివేయును. అంతేవజుకు “జేవుంచు తన అను 

గవాములను మార్చండు. "దేవ్రండు నూనవుల సర్వపలుకులు వినుచు వారి 

'సర్వవిషయములగ “నెజుంగుచున్నాండు, ఎవరికిందగినట్లు వారికీ ఫలిత మొసం 

గును, కావున ఎవరు "దేవుని యన్నుగవాములు పొండి యుభాయలోకములలోను 

ఉన్న తస్థానమయు పొందగోరుదుగో చారు దేనని యా జైలను అనుసరించి 

పోవలెను. అందువలాటి మార్పు చేయరాదు. 54. చేన్రుని సూచనలను తిరన్క 

రించినవారిని వారిపొసము లకుంగాను శిక్నించినళింపంటే నెను, పాపములు చేయని 

వారిని అన్యాయము గా "దేవుండు శిశ్షీంపండు. ప్ర ల్యేకము గా ఖీర్ కును జనులను 

నము[ద్రయులోముంచి వేసెను. వారందజు అన్యాయమునకును దుర్యార్ల్షమునకు పా 

౩ నుండిరి వారి కర్మల ఫలితము వారికి లభించెను, కావున దేవునికి ఒకజాతి 

వారితో ద్వేషము లేదు. ఎవ,రెననుసనరే పాపముల్శు చేసిన వారిని శిక్షించును. 
72 
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55. ఇన్న-షర్ -రట్ డొ-దవాబ్చ్బీ-ినల్లా హీల్ -లజీన-కఫరూ"ఫ "'ఫనమ్- లా క 

యూమినూన్ . $6. అల్లజేన-ఆహా త్ర త-మిన్ - వుమ్ -సుమ్ము- -యన్ - ఖుహౌన ~ 

అకొ-దహాుమ్-ఫీ-వల్లి- "మృ్రతిన్ వ-వ్యుమ్-లా-య త్త- ఖూన్- ర్, ఫఇమ్మా- 

సీ ఫఛన్నహాంయ్- ఫిల్. వార్ బి-ఫ-ష(రిద్ - బిహిమ్-మన్ -ఖల్ -ఫ -ఫావ్లుమ్' - ల_ 

అల్ల-వుమ్- యజ. క్కరూన్, ర్కి. వ-ఇమ్మా-తఖా-ఫన్న-మిన్' _ఫామిన్ -ఖియా 

నతన్- ఫమ్-బివ్ ఖలహిమ్ "అలా-నవా- బ్రన్-ఇన్న ల్లాహా-లా - యుషపిబ్బుల్ - 

ఖాల్లినీన్ * 
ర్ర, తిరస్కరించిన అవిశ్వాసులు దేవునియొద్ద అన్ని పాణులకంాకును 

చెడ్డవారు. మతి వారు విశ్వసీంచువారును కారు. రథ నీవు వారితోం గావించి 

యన్న ఒడంబడికను వారు మాటిమాటికి భయములేకుండ తెంపుచున్నారు, 

57, కావున వారు నీకు యుద్ధములో చిక్కినచో వారికి బుద్ధివ చ్చునట్లుగనువారి 

వనుక వచ్చువారు చూచి పాటిపోవునట్టుగన వారిని 'శికీంచుము. 58. మణీ 

యు ఒడంబడిక గాఏించియున్న వారు నీకు మోసముచేయుదురని నీకు భయ 

మున్న చో మీరును వారును సరినమానులగునట్లుగ వారి యొడంబడికను వారి 

-బెఫ్టువిసరి చేయుము. నిక్స్చయముగదేవుండు, మో సముచేయువారిని[సీమింప(డు, 

వ్యా! 55, రర. "దేవుని సూచనలను తిరస్కరించి విశ్వసింపనివారును, 

ఈము చేసిన యొడంబడికను తెంపువారును దేవునియొద్ద అన్నిప్రాణుల కం 
"మెను చెడ్డవారు. వారి శేలాటి గారవముండదు. వారు ” రితకు పాతులు. 

హజల్ “మువాన్ముదువారితో బనీ ఖురెజాయూదులు మొదలగువారు ఒడం 
బడిక వేయుచు దానిని మాటిమాటికి తెంపుచుండిరి, యూదులు పె గంబరుల 

వారికీ విరోధముగ వారి శతులగు మక్కా శాఫీర్లకు సహాయము చేయమని 

యుడంబడిక చేసియు సమయము వచ్చినపుడు యూదులు తాము గావించిన 

యొడంబడికకు విరోధముగ మక్కా కాఫిర్గకు సహాయము చేయు చుండిరి, దాని 

గూర్చి యూదులతో వెగంబరులవారు ఆడిగినచో మేమ మటి చిపోతిమియని 

తిరిగి యొడంబడిక చేసి మరల దానికి వ్యతిరేకముగా నడచుకొనుచుండిరి. 
'ఇట్టివారినిచార్చి యేమిచేయవ లెనో రాంబోవువాక్యమయలో చెప్పయడినది, 57, 
ఈ మోస గాండ్రు (ద్రోహులు, ఒడంబడికకు విరోధముగా శత్రువులతో కలసీ 
బపారంగముగ మిలో యుద్ధమాడినచో అట్టివారిని కఠినముగా శిక్షించుము, 
ఆకిక్షను మాచి వారి వెనుకవరు బుద్దితెచ్చుకొని యొడంబడికకు విరోధముగ 
వర్తింపకయుందురు, కరీ, ఎవ్నరెన బహీరంగముగ తౌము గావించియున్న యొ 

- డంబడికకు విగోధయుగ న ర్రించుకొనక లోలోపల వ్యతిరేకము గ జేయుటకు 
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కుట్రలు సలుపుచున్నారని భయముగలిగినచో వారి యొడంబడికను రద్దువేసీ 
వారికి డెలుపవలెను. ఉభయపతీములవారు తమకుందగిన కార్యములు సలుపు 

కొనవచ్చును. ఒడంబడికను రడ్డుచేయక నే లోలోపల ఒడంబడికకు విరోధ 
యుగ నడచుకొని మోసముచేయ రాదు.నిర్భయముగా శత్రువులను మియొడం 
బడిక రద్దాచేసినాము. మో యుద్ధయత్న ము మారు చేసికొనుండు. మేము మాయ 
త్నములు చేసికొందుము అని తెలుపవలెను,  మోనమువేయువారిని జేవ్రండు 

(చేమింప(డు, కావున ము సల్మానులు ఎవరికిని మో సముచేయరాడు, 

59. వలా-యవా-సబన్నల్-లజీన-౪ ఫరూ-సబఖూ-ఇన్న-వుుమ్-లా-యు 

అ-జి-జూన్.60.వ-అఇ ద్హూ-లవుమ్-మస్ -తతత్రాతుమ్ -మిన్-ఖువ్వ-తిన్ -వ
- మిన్ 

ర బాన 

రిబాతిల్ ఖై లి-తుర్-పా-బూన-బిపీ-అదువ్వల్ “లాహి"న 'ఆదువ్వ-కుమ్ -వఆ 

ఖురీన-మిన్ -దూనిపిామ్ -లా-తేఆ-ల మూ-నవామ్-అల్లావు-య అెలము-వుమ్ - 

వ-మూ-తున్-ఫిఖూ-మిన్- మై ఇిన్-ఫీ-స వీ లి లాహి-యువన్్-ఫ-ఇలైకుమ్ " వఠఅన్తు 

కొ_లా-తుజ్-లమూాన్. 

59. మళశీయు అవిశౌ(నులు తౌము తప్పించుకొని పాణిపోలిమి. అని 

వారు తలంచంగూూడదు. వారుఎన్నటికీని తప్పించుకొని పోంజాలరు. 850. విరి 

తో యుద్గమాడుటకుంగాను మారు సేకరింపంగల బీలమంతను సిద్ధముగా నుండు 

గుణములను సిద్ధపణు చుకొనుండు. దీనివలన ేవునికీని మోకును విరోధులు గా 

నున్నవారికిన్తి విరుగాక చేవునికిం చెలిని మాకం చెలియకయున్న ల్రతరులకునుు 

మీరు భయము గలిగింపవలెను. మతి మోరు జేవుని మార్షమందు ఖ ర్చుచేయున 

దంతేయు' మాకుసంవూర్హముగ లభించును, మజిమా కెట్టిఅన్యాయము జరుగ నేరదు, 

వ్యా్యా॥ 59, ముసల్భానులు మూసముచేయరు, కావున మాకు. బెలిపియే 

యుదమునకు నిదులగుదురు, అంతలో మేము బౌగుగా యుద్ధమునకు సామ్మగి 

తంరోసచేసికొని జాగరూకులె ముసల్యాానులకు విరోధముగ తయారు కావ 

చ్చును ఆని అవిశ్వానులు తలంపరాదు. అట్లు తలంచి సంత సీంచుటవలన వారికీ . 

నుపయోగములేదు. అన్ను యత్నములు చేసిన "దేవుడు ముసల్మానులకు జయము 

నంగవలినని కోరినచో డేవునినుండి వారు తీప్పించుక్ ని పా ఆిపోయాలరు, 

వారు తప్పక మున ల్మానులకు లోబడుదురు, ఎట్టి యత్నముచేసియు అవిశ ఏ. 

నులు బీవునినుండి తప్పించుకొని పోంజాలరు. కావున ముసల్మానులు లేవునివై 

నాధారపడి తమ యత్న ములుచేసి' దేవుని యాజ్ఞలనుఅనుసరించిన చొ' జయము 

పొందగలరు. 60. "జేవునివై నాధారపడుట అనునది సనమయో ఛితముగ (ప్రయ 

జో 
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త్నములు చేయక వదలిఇె వెట్టుటగాదు, మునల్లానులు కాలమునకు దగినట్టు తమ 

శ క్రికొలంది యుద్ధసామ గి సిద్ధపల చుకొని యుద్ధమునందు నేర్పు గలిగియు 

యుండవలెను. హజ)త్ ముహమ్మదువారి కాలమునుదు, గుజ్టన్రస్వారి, క్తి కత్రి 

ఖడ్గయులందు. చేర్చు, విల్లు బాణములళిష పొందవల సీయుండాను, ఇప్పుడు 

తుపాకి, ఫిరంగులు, విమానములు, నీళలోపలపోవు స్రమర్లు, విషవాయువుల 

నుండి రక్షణలు మొదలగు సామ్మగి సిద్దపు చుకొ నవ లెను కృంకమిోందను వయే 

ఆయుధములు బనాలుచేలునో ఆయా "ఆయుధములు ము సల్యాానులు బద్ధ నీదపణ చు 

కొని అందు గొప్ప నెర్పుగలిగి శత్రువును మారొ-నవలెను, బలమ మంచి 

. సెర్పుగల గుట్బములు ముదలగు యుద్ధసామ(గివలన శత్రువు భయపడును, 

అందు కలన ఉపద్రవములు పోయి లోకములో శాంతి గలుగును, ధర్మమునకు, 

విరోధు శ్రైనవారు చేవునికిని మసల్మానులకును విరోధు లే. పెగంబరులవారి 

కాలముననున్న. శత్రువులును, ఇంకమాంద రాబోవు శత్రువులును, భయపడు 

నట్టుగ యుద్ధ సామ్మగి శయారు చవేయవ లెను, యుద్ధమున కుయగాను ఖర్చు వేయు 

ధనము వ్యా ఫాపోదు. చేవుడు దాని గొప ప్పఫలితేము ముసల్మానులకొ సంగును, 

ఆందు వలాటి కొణత గలుగదు. కావునముసల్మానులు ధర్మ యుద్గము( జిహోదు) 

నకుంగాను ఎంత ఖర్చుచేయుదురో దానికంయె న నేకరెట్లు ఇలితోము చవునినే 

వారికి లభించును. బ్రహలోకమునందు శతువుల పె జయము గలుగును, పరము 

నందు గొప్ప పదవులు లళ్ళేంచును, 

61. వలన్-జనహూూ. లిస్ స -సల్మి ఫవ్-నవోొ- లహా-వ-తవక్క_ల్ - అలల్లాహి 

ఇన్నహూ-వావస్ - సమా-ఉల్-అలీమ్, 62. వలన్" యురీదూ-అన్ -యఖ్ - ద 

ఊక- ఫఇన్న-పాస్-బకల్లావు- -వువల్ - లజీ- -అయ్యదక- -బినస్-రిహీ-న-బిల్ - 

మూమినీన్, 68, వ"అల్ల-ఫ టై బై న-ఘలూ--బి- హీవ్- లె. అన్-ఫఖ త్ - మాఫిల్ - 

ఆర్ జి-జమి-ఆమ్- మా- -అల్లఫ్ త-బై న-ఖులూ-పి-పామ్ -వలా -కీ న్నల్లాహా-అల్ల Bre 

ఎ్రైనవమ్ “బ్రన్న వూ- అజీజున్ హాకీమ్, 64. యా-ఆయ్యు-హాన్- నబియ్యు- 

వాస్ొబుకల్లావాు- వ-మనిత్ - తబఅక-మినల్ మూమినీన్, 

61. మజియు వారు సంధికి దిగినచో నీవును సంధికి దిగుము. మజణినీవు 
చేవునిసు ఆధారపడుము. నిశ్చయముగా ఆతడి సర్వము వినువా(డును సర్వ 

ము తెలిసినవాంయను. 62, మణీ వారు నిన్ను మోనపుచ్చ నెంచినవచో నీకు 
"దేవుంజీ చాలును, ఆతంజే తన సపాయముతోను ముసల్మానులతోను నీకు బల 
మొసంగెను, 68, మణి వారి వ్యాదయములలో (శమము. గలిగించెను, నీవు 
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భూమిలోనున్నది 'సమ_స్తమును ఖర్వ్చుచేసీనను వారి హృదయములలో (పేమ 

మ గలిగింపజాలకయుందువు. కాని “దేవుడు వారియందు ( పేమనుగ లిగించెను, 
ఆతడు సర్వశళ కృండును, విచేచనాపరుండును, 64, ఓ వివక్త ! దేవుడును 

నిన్ను ఆనుసరించిన ముసల్మానులును నీకు చాలును. - 

వ్యా॥ 61. అవిశ్వాసులు, మసల్మానుల బిలమునుచూచి ఛీకిల్లి సంధి 
చేసికొనుటకు సిద్ధమైనచో పివక్కకూడ సంధికి సీద్ధము కావలెను. అటులే 
మునల్మానులు కూడి సంధికీ గాను సిద్ధముకావ లెను, ఎందుకన ధర్మ యుద్ధము 

వలన, ము ఖో్యో దేశము శాంతి నెలకొలుపుట. ఆ యధ్ధము లేకుండ నే సంధి ' 
మూలమున శాంతి చేకూదినచో యుద్ధము: ఇంయ నక్కలు లేదు, ఒకవేళ్ ఛత్ర 

నులు నంధిసాకుతో మోసము చేయుదురని మోకుభీతియున్న చో మీరు దేవుని 
వె నాధారపడవలెను. “దేవుండు అవిశ్వానులు లోలోపల సలుపు మోనవు 
మాటలను విని వారి కుటిల నెలుంగు చున్నాండు. డేవుని యెదుట వారి మో 

సములు సాగవు, కావున మారు మాత)ము వలాటి మోసము లేకుండ పొద 
య వూూర్వకముగ సంధి, చేసికొన వలెను, 62. వారు (అవిశ్వాసులు) మిమ్ము 

"మోసవఫవుచ్చ వలెనని కోరినచో దానిగూర్చి చింత చేయవలదు, (ఓప)వ క) 

నీకు "బేవుంజే చాలును. ఆతని సహాయము వలననే బదరు యుద్ధములో నీక 

జయము గలి7ను. జేవుండు నీకుం దోడుగ ముసల్మాను భక్తులను నియమించి 
ఆయున్నాండు. కావున విరోధుల కుట్రలు సాగవు, అవి వృథా పోవును. 68, 

ఇస్తామ్ నకు ఫూర్వము అరబ్బులు పరస్పరము చాల “ద్వేషము గలిగి అల్ప 

ఐిషయోముల కె సంవత్సరముల కొలది పోరాడు చుండెడివారు. మదీనాలోనుం 

డినవారికికౌను ఖజ్రజ్ అను రెండువంశముల వారిలో గొప్ప విరోధముండె 

ను, ఒకరితో నొకరు యుక్ధమాడుకొనుచుండిరి. ఇట్టి స్థితిలో హజత్ ముహా 
మ్మ్దు వారు దేవుని ప్రవక్తగా వచ్చిరి, (పజలు వారీ విరోధులైరి. పెట్టరాని' 

బాధలు పెట్టిరి. ఆపుడు పశుపా)యుశైనట్టి జనులను మంచి మార్షమునక్ య 

"దెచ్చి పరస్పరము సోదర భావమును పే)మమును కల్పించునట్టి శక్తి యెవరికి 
' గలదు, భూమిలోనున్న ఖజానాల ధనమంతయు ఖక్పు చేసినను పరస్పర విరో 

ధములు నశించి (పేమమ గలుగుట దుర్లభము. అట్టి దుర్లభమైన సోదర భావ 
మును దేవుడు అరబ్బుల 'మధ్యను మదినావారి మధ్యను ఇతర జనుల మధ్యను 
కల్పించి వారిని మసల్మానులంగం జేసి హజ్రత్ రసూలు వారిక్ శిష్యులగు న 
ట్లుగం జేసెను, ఇది దేవుని గొప్ప యన్నుగవాము, కావున దేవుండు సర్వశక్తు 
డు, అసాధ్యములై న పనులుకూడ చేయును. వివేచనా పరుడు. కావున ఎనరి 

కిందగినట్లు వారికీ నమయోచితేయగం జేయును, 64. ఓపువ క్త! నీకుతోడు 

పడుటకు చేవు(డు చాలును. నిన్ను అనుసరించు ముసల్మాను భక్తులు చాలును. 
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వారు కొద్దిమంది మైనను పర్వాలేదు. కావున బేవునివై నాధారపడి యుద్ధ . 

కార్యములు నలుపవలిను. 

65, యా-ఆయు గ్టీహాన్ -నబి యు హజల్ _మూమినీన. అలల్- ఖలౌ 

లి-ఐఇన్- యకుమ్-మిన్-కుమ్ _ఇ -బ్రష రూన సాబిరూన-యగ్. లిబూ-మిఅతై ని - వ- 

- లన్ -యకుమ్-మిన్ కుమ్ -మిఆతున్ -యగ్_లిబూ-అల్. ఫమ్- మిన్నల్లాకేన కరూూ- 

బిఆన్నవామ్-ఖౌమార్ లొయ ఫ$్-ఖహూన్. 66. అర్-ఆన- ఖఫ్-ఫ - ఫల్గ్థావహు- 
4 =శీడా 

అన్- కుమ్- వతలిక్ అన్న "ఫీకుమ్-జ అ-ఫన్-ఫ ఇన్ -యకుమ్-మిన్ - కమ-మిఆ-రున్ 

సౌది. రతున్. యగా-లిబూ-మిఆ-ె తె ని-వఇన్ -యకుమ్ మిన్- రమ్" ఆల్ - ఫున్- 

యగ్-లిబూ- అల్” శని బి- ఇజ్ నిల్లాహు- వలావు-మఅఆస్ శ్ _సాబిరీన్ , 

60), ఓ పవక్ష | యుద్దమునకు (గాను ముస ల్మానులను (వోత్సాహ పజ 

చుము, మాలో స్థరముగా నుకేడువారు బ్రిరువదిమంది యున్నచో రెండువందల 

మందిని జయింతోరు. మళీ మోవో వుదమంది యున్న్యచో వేయిమంది అవి 

ఛా (సులను జయింతురు . ఇది ఎందుకన అవిశౌనులకు తెలివి (ద్హానము) లేదు. 66 

ఖ్రపుడు దేవుడు మిభౌరమును శేలికణాం జేసెను. మణి మాలో బలహీనత 

యున్నడి యని "దేవునికిం చెలియును, కావున మాలో స్థిరముగా నుండువారు వంద 

మంది యున్నచో రెండువందల మందిని జయింతురు, పాలో వేయిమంది యు 

న్నచో చజేవుని చెలవ్రుచే శెండువేలమందిని జయింతురు. మటి దేవుండు స్థిరము 

గా నుండువారికి తోడుగా నున్నా (డు. 

వ్యా! 65, ఈ వాక్యములో ధర్మ యుద్ధమున శై పోగత్సాహము గలదు, ముస 

ల్మానులు కీ కొద్దిమంది యుండినను వెనుకంజవేయరాదు, శత్రువులుంతమకంకు పది 

రెట్లు పాచ్చుగా నుండినను వారిని మార్కొనవలెను. మనలన లు యుద్ధము 

చేయునది "దేవుని వ్రీతికొఅవ. జయమొందినన బే. లేక యుద్ధమలోవధింప యీడిన 

స్వర్షలోకములో గొప్పపదవి (షహోదత్ ) లభించును అని నమ్మికళలదు. అందుచే 

మ. సల్మానులు చావునకుభయపడ క త్యాగభయువహిం చియుద్ధ మాడుదురు, కావున 

వారి! మనోజలము 'బేవుని సహాయము లభించి కొద్దిమందీయున్నను పహాచ్చు 

ంది నిజయింతురు, నిజమైన భక్షి క్రవిశ్వాసములు గలిగి రమద్ధరంగమందుండు ము 

సల్మాను అట్టజయము పొందుదురు. అవి శ్వాసులు విశ్వానభక్తు లు లేక పర 

లోకమందలి సదా సౌఖ్యములందు నమ్మికలేక ఇహలోక తుచ్చలాభములకే 

పో రాడుదురు, కావున వారికీ చాశుభయముండి వారికిమనో బలముఃభింపదు, ఆందు 

రు స్టరముగా తాన్టగము వహీంచి యుద్ధమాడక రిడిపోవుదురు. 67. మొదటి 

వాశ్యమనకు బాల కాలమునకుసిదప ఈవాక్యము వచ్చెను, నం సలానులుక్ ౦కే 
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బలహీనుచైరి. ఆందుచే తమకంయోపదిెట్టు హెచ్చుగా నుండు సైన్యమును 

నారొ,_నవలె నన్న కొంత భారముగా తోచెను, అందుకు "దేవుండు అనుగి 

హించి భారముతగ్ణు) చెను,ఇపుండు ముస సల్నొనులు శత్రువుల సైగన్టము రెండింతే 

లున్న చో వారిని నూర-ని యుద్ధమాడవ లైను. యుద్ధరంగ ము వీడి పోలహాడ 
దు. ముసల్మానులు కొద్దీమంది"గా నుండిన కాలమున వారు చాల త్యాగము 

వహించి తమకంళు పది రెట్లు పాచ్చు గానుండు మైన్యమును మూరొ-ను చు 

జయము పొందుచు వచ్చిరి. వీదప ముసల్మానుల నంఖ్య "హొచ్చు అగుకొలంది 

త్యాగము మందగిల్ల సాగాను. అందుచే కనీసము కెండింతలుగా నుండు శత్రు 

వుల మైన్యమును మార్కొని త్రీరవలసీనది అని "బేపునె సెలవయ్యను. సమయము 

వచ్చినపుడు ముసల్మానులు శత్రువుల యధిక ఎను నన్ధీమును. లెక్కింపక్ యుద్ద 

మాడుచునే వచ్చిరి. వాజుత్ వై వె గంబరుల వారి కాలములో చేయివుంది వ్. 

సల్మానులు ఎనుబదివేలమంది కాఫిర్ల ైన్యమును మార్కొ-నిరి, మూతాయు 

ద్ధమునందు మూందు వేలమంది ము సల్మానులు -రెండులవుల మంది కాఫిర్ల ఎని 

మును మార్కొ_రి, ఇట్రియు దాహరణములు ఇస్లామ్ చరి[తములో పెక్కు గలవు. 

కావున ఇప్పటి ముసల్భాానులు కూడ ధైర్య సాపాసములు వహించి కాలము . 

నకు దగిన యుద్ధసామ గతో సిద్దుల తమ్ము నాశముచేయ. యత్నించు శత్రు 

వును మార్కొని “ధర్మ యుద్ధము (జిహాద్) చేయవలెను. స్థిరము గా నుండునారికి 

దేవుని సహాయము తప్పక లభిం చును. 

67. మా-కాన-లి లి-నఏయిక్-అన్ _యకూన లవూ" అసాీ-హత్తా - యుస్- 

ఖిన-ఫిల్ -ఆర్బీ-తురీదూన ఆరజద్-దున్యా-వల్లాహు- -రమరీదుల్ 5 -ఆఖిరత - వల్లా 

చు-అజీ-జున్ -హాకీము. 68. లే"లా-కితాబుమ్మిన ల్లాహీా" సదిఖ-ల-మస్స-కుమ్ 

ఫీమా- "- అఖజ 5 -తుమ్-అజాబున్' అజీమ్. 69. ఫ'రులూ" బమ్బనిస్తుతొతాలా 
జ 

లన్ -తయ్యి-బన్-వ ల్ -తఖుల్లావా-ల్రన్న ల్లావా గ ఫూరుర్ రహీ 

6. దేశములో (శత్రువును) బాగుగ నజకునంత వణకు లుగా తన 

'యొదడ్ద నుంచుకొనుట (ప్రనకృకు(దగదు, మోరు బ్రహలోక సాత్తులను కోరుచు 

న్నారు, మతణీ దేవుని యొద్ద పరలోకము కావలెను, నుటి"దేవుండు సర్వశ కం 

డును వివేచనా పమండును, 63. దేవునివద్ద ముందుగానే లిఖింపంబడి యుండని 

చో మారు తీసికొన్న దానికింగాను మోకు “గాస్పశళితగలిగి యుండును, 69. 

కావున మాకు లభించిన ధర్మ మైన ప౦ళుద్ధమైన విజయ ధనమును తినుండు, 

మళీ "దేవునికి భయపడుచునుండుండు. నిశ్వయముగ చేవుండు క్షమించు వాండు 

ను దయగల వాడును, 
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వ్యా॥ 67. బదరు యుద్ధములో "జెబ్బదిమంది అవీశ్వ్వనులు ముసల్మా 

నుల చేతిలో వట్టువడిరి. వారి విషయము ఏమి చేయవలెనని _వెగంబరులవారు 

తమ శిషుష్టలత్ో నడిగిరి. పాజత్ అబూబకరుగారు. క్షైదీలనుండి బదలుగ 

' డబ్బు (ఫ్ఫిదొ) ప్రీసికొని వదలి పెట్టవలెను ఆని పలికిరి, హజ్రత్ ఉమమగారు 

కాఫిర్షను నఖిక వలెనని పలికిరి, పా(జత్ రసూలువారు శ్షోదీలను కనికరించి 

అఆబూబకరుగారి అఖిపాయమును సమ్మతించి థఖోదీలకు బదులు గ సొమ్ము తీసి 

కొని వదలి పెట్టిరి, చుక్కు_మంది శిష్యులు ముసల్మానులకు డబ్బు ఆక్క--లి యు 

న్నది యని యభిపా)యపడిరి. అంధుకు "దేవుడు ఇట్లు మునల్మానులను చుం 

దలించెను, కాఫిర్లను వదల కూడదు. వారిని చాగుగ నలుక సలనీనది. ఎందుకన 

వారికి సమయము దొరకినచో ముసల్మానులను నశింప జేయుటకు యత్నింతురు, 

మీరు ఇపాలోక సొత్తును కోరితిరి, "దేవునికి ఇష్టము పరలోకము, కావున మీరు 

పరలోకము కోరవ లెను, "దేవుండు సర్వళక్తుండు వివేచనా పరుండు. తాను కోరి 

నటు మోకు వోడుపడును. కావున ఆతనివెననే ఆధారపడి యుండవలెను, 

68. డబ్బు తీసికొని పదలి పెట్టుట గొప్పళప్పు. దానికింగాను మోకు గొప్ప 

. శిక్ష లభింప వలసీనదే, కాని శిక తొలంగి పోవుటకు కారణము బేవుయు ముం 

దుగానే ఇట్టు లిఖించి యుండెను. ఆది వమన ఖైదీలను డబ్బు తీసికొని వదలి 
"పెట్టవచ్చును అను ధర్మము విధించుట, ఆభిపా9యములో పెరపాటు గలిగిన 

చో చేవు(డు శిశ్నింపండు. డబ్బు తీసికొనగూడదు అని 'దేవుయ నిమేధించి 

యుండ లేదు, కావున వుండు మోకు గొప్పశిక్షను విధింపక త్షమించెను. 69, 

కావున విజయధనమును మారు ఖైదీలకు బదులుగ గోొహించిన సొత్తును ఏలా 

టి దోషము లేకుండ ధర్ముమైనదిగాను పరిశుద్ధమైనదిగాను ఎంచి భుబింపుండు. చే 
వుడు మిరు కావించిన పొరపాటును శమించెను, పితివిషయములోను దేవు 
నీకి ఛభయపడుచు నుండుండు, 

70, యాఆ య్యు-హాన్ -నవి య్యు-ఖుల్ =లిమన్-ఫీ-ఐదీకుమ్ మినల్ -అ(సా- 

ఇన్-యఆ-లమిల్లావు-ఫీ-ఖులూ-బి-కుమ్' ఖై. రన్-యూ తికుమ్-ఫ్రై రమ్- మిమ్మా- 

ఉఖిపమిన్.వమ్-వ-యగ్-.ఫిర్ -లకుమ్-వల్లావు' గఫ్రూరుర్-రహ్రీమ్, 71. వ- 

ఇన్-యురీదూ+- ఖియా నతక-వఖద్-భానుల్లావా-మిన్-ఖబ్లు-ఫ-అమ్-కన - మిన్- 

హామ్-వల్గ్లావు- ఆలీమన్-హాకీమ్' 
70 ఓ ప్రవకా! మావేతిలోనున్న ్రైదీలతో మోవాదయములలో భక్తీ 

యున్నదని "దేవునికి చెలిసినచో మోీవద్దనుండి తీసికొనినదానికంచ హా చ్చుగా 

మీ కొనంగును, మణి మిమ్ము తృమిం చును, "దేవుండు తమించు వాండును దయగల 



వాడును ఆని పలుకుము. 71. _మజి వారు నిన్ను మోనగింపవలెనని తలం 
చినచో వారు దీనికి ముదుయాడ "దేవునిని మోసవుచ్చియున్నారు, కానన 

చై నీకు నకి కనొసంగియ. న్నాండు, మళీ దేవుండు సర్వజండు వి వే, చనా 

ను. "ఇ 

వ్యా! 70. బదరులో చిక్కిన ఖైదీలలో వాజత్ అబ్బాసు మొదలగు 
వారు మేము ఇస్తామ్లో చేరితిమి అనిపలికరి. చాని! “దేవుండు “మీరు ఇస్లామ్ 
లో వేం మి హాసయములలో వాస్తవముగ భ క్రీయున షచో కేకు మీ 
వఫూర్వవు పాపములు శమించును, ఇపుడు మాపద్దనుండ్ శ్రీకి క్రొ ధనము 

(బదులు) కంకు పూచ్చుగా పీకొసృగును, కావున ధనముపోయే అసి చింత 
పడవలదు. భక్తీ క్ర విశ్వాసములు సంఫూనక్ష్రముగ వహీంపుండు* ఆని సెలవిచ్చెను, 

71 యుగ్ధఖైదీలు తాము ఇస్తామ్లో చేరి శ్రిమి అని పలికి మోనసుచ్చవలెనని 
యున్న చో దానికి పర్యాచేయకాడదు. ' ఇది వారి స్వభావమే, దీనికి ముందు 
కూడ "దేవునిని విశ్వసీంపక "దేవునిని _మోసపుచ్చి యున్నారు. వారి కుట) మోస 
ములు సాగవు. బదరు యుద్ధములో నీక వారివె శకి శ్కినిచ్చి కాఫిర్టు సీచేతిలోం 

జిక్కునట్లు 'సర్వశక్తు (డగు నడు చేసెను, అటులే క్రతమాందను చేయగలడు, 

వారి వృాదయములలోని మర్మములు "బేవునికిం చెలియును, “దెవుంచుసర్వజ్ఞుడు. 
"దేవుండు వివేచనాపరుందు. తౌను నిర్మించిన షర్పాటులను "ఎవరును దాంటం 
జూలరు, "బజేవుండు వాగ్దానము చేసినట్లు ఖై దీలలో ఎవరెవరు స్టీరముగా ఇస్తామ్ 

నందుండిరో వారికి గొప్ప మేలు లభించెను. అవిశ్వాసులైనవారు తుదముట్ల 

నళించిరి, - : | 

72, బ్రన్న ల్ల-జీన-ఆమనూ- స-హోజరూ-వజా-హదూ-బి- అన్వ్యూలి-హీమ్ 
ళ్ 

వ-ఆన్ "ఫ్రసిహిమ్ ఫ-సలీ లిల్లాహీ-వల్లజీన-ఆ:నౌ-వన సళ్తూ- -ఉలాల్లిక బల్. జో 

వుమ్ -కాలి-యాఉ- ఏల-జిన్ -వ ల్లబీన-అమనూ-వలిష్ -యువోజిరూ - మాల 

దుకి-మిన్-నలా-యతి-హీమ్-మిన్" -మెయిన్ పహాూఠా-యువశి-జిరూ: వాం నిస్- 

తన్ “సరూ-కు కువొ-ఫీద్ దీని-హఆలై -సమన్-నస్ ర్తి. అలా-ఖామిమ్- బైన 
తో 

కమ్ వ-బై నహుమ్ “మోసా "ఖున్, -వల్లాహు-బినూ" క లమలూన-బ సీక్. 

79. ఎవరు విశ్వసించి గృవాములను విడిచి -తేమ ధనముతోను తెమ 
పా9/2ములతోను "దేవునిమార్లమునందు యుద్ధమాడితో వారును, ఎవరునివాసము 

నొసంగి తోడుపడిరో వాయను ఒకరికొకరు" స్నేహితులు. మణీయు ఎవరు వ్వ 

సించి తమగ్నహములనునిడి చి పెట్ట € అటో వారుతమగ్భహములువిడు చునంతే ఓ అకి 

78 
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వారి స్నేపాముతో మీకు పనిలేదు, మణీ వారు మత విషయమునుగూర్సి 

నభశయము కోరినచో మీరు తప్పక వారికి సహాయము చేయవలెను. కాని ఎన 

రితో మీయొడింబడికయున్నదో వారికి (ప్రతికూలముగ సహాయము చేయ రాదు. 

మజియు "దేవుండు మీరు చేయు కర్మలను మూచుచున్నాండు, 

వ్యా! 79, ఇందు ముహోజరులయొక్క-యు ఆన్నారులయొ క్క-_ యు సంబం 

ధమునుగూర్చి ఇెప్పంబడి యెను, తమ జన్మభూమిని వదలి మదీనాపురము 

చేరినవారు ముహోజికులు. మదీనాపురములో ముహో జిరులకు నివాసమొనంగి వా 

రికి తోడుపడినవారు ఆన్నారులు, వీరు పరస్పరము సాహుూదరులును స్నెహి 

నులును, వారి సుఖదుఃఖములలో వారు భాగముపుచ్చుకొందురు. బంధువులలో 

వారసుల హాక్కు_లు నియమింసక పూర్వము అన్సారులును ముహాజిరులును 

ఉకరికొకరు వారసులుగనుండిరి, వీరందణును "దేవునిమా ర్లమందు తేను ధనమును 

ఖర్చుచేసీ తమ పాణములను వినియోగించిన పరమభక్తులు, కొండలు ముస 

ల్మానులు తమ యిండ్లను వదలలేక మక్కా-పురములో నే యుండిరి, మదీనా 

ప్రరమునకురాలేదు. మక్కా-వురముజయింపంబడక ఫూర్వము అది దారుల్ వారది 

గా నుండెను. మదీనాపురము దారుల్ ఇస్తామ్గా నుండెను, దారుల్ హరబొ 

అనగా ముసల్మానులకు స్వాతం[త్యము లేక అవి శ్వాసులకు అధిళారముండు దేశము, 

దారుల్ ఇస్తామ్ అనగా ముసల్నానులకు స్వాతంతృ్యము గల జేశము. అందు 

నుత ధర్మములు స్వేచ్చగా సలువుదురు. ముసల్మానులు ఎచ్చట తమ మతే 

ధర్మములను స్వేచ్చగా అనునరింపలేరో అచ్చటినుండి గృహములు వదలి దా 

కుల్ ఇ్లసమ్నకు వలసపోవలెను, కావున మక్కా_పురములోను న్న _ముసలాా 

నులు దారుల్ హారబాలో నున్నందున వారికిని మదీనాలోనున్నవారికి వలాటి 

న్నీ పామును చాధ్యతయు ను లేపండెను, విజయధనములో వారికి భాగము లే 

కుంజను. నుజియు దారుల్ హారబ్ లోని ముసల్మానులు ఎవరితోనైన నంధి 

చేసికొన్నచో చారుల్ ఇస్టామ్లోనున్న ముసల్మానులు దానికీ బాధ్యులుకారు. 

వీరు ఆ శాఫిగనె యుద్దమాడవచ్చును. కాని దారుల్ హారబొలోని ముసల్ళొ 
De. ధి 

2 

నులు స్వాతంత్రముగల దారుల్ ఇస్తామ్లోని ముసల్యానులతో మతవిష 

యమునందు సహాయము కోరినచో వారు తోడుపడవలెను, "కాని దారుల్ ఇస్తా 

చమ్లోని ముసభ్మానులు తాము ఎవరితో నైన సంధి యొడంబడికలు శాసియున్న 

చో ఆ గడువు తీరునంతవణుకు ఆశాఫిర్లకు వ్యతి రేకయమగా దారుల్ హారబాలోని 

ముసల్మానులకు లోడుపడ రాదు. సంధి షరతులను పూ _ర్తిశేతువలెను అందు 

వలాటి ద్రోపాము చేయరాదు, "దేవుండు ఆందణి కర్ణులను చూచుచున్నాండు, 

కావున జాగత్తగా పమందవ లను, 
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ఆుజీడ్రా ఇ 

78, వల్లజేన-కఫ రూ-బలోిహుమ్-జొలి-యావు-బల బిన్-ఇల్లా - తఫ్- 

ఆలూవా- కకన్-ఫిణ్ నతున్-ఫిల్ -ఆర్ జ-వ-ఫ సా దున్_8బీర్ 
78. అవిశ్వానులు ఒకరికొకరు "న్నేహితులు, మిరు చేయనిచో చేశ 

ములో వినాశమును గొప్ప పణవమును గలుగును, 

వ్యా్యా॥ 78. ముసల్మాను లకును ఆవి శానులకును వాస్తవమైనస్నే హమును 

సంబంథమునుశేదు. ఒకరికొకరు వారనులు కానేరరు, అవిశ్వాసులు వారసత్వము 
పొందవచ్చును, అవిశ్వాసులు ముసల్మానులకు విరోధముగ ఏకమై పోవుదురు, 

,వారు పరస్పరము స్నేహితువై ముసల్మానులతో విరోధింతురు. కావున ముస 

ల్మానులు (ముహోజిర్లు అన్నారు) పరస్పరము ఐకష్టిమగలిగి సోదరభావము తో 

ఒకరికొకరు తోడుపడవలను. అటుశే బలహీనులైన మసల్మానులు స్వాతం 

(తకమగల ముసల్మానులతో చేరుటకు యన్ని ంపవలెను, లేనిచో వినాశము, 

ఆఅకౌోంతి గొప్ప . యుపద్భవము "దేశములో గలి గిముసల్మానులకు శాంతిలభింసడు 

74, వల్లజీన-ఆను నూ-వహాజరూ" వ-జాహా దూ-? -సబీ-లిల్లాహి-వల్ల జీన 

ఆచా-వననరూ ఉలాలక వుముల్ -మూమినూన-హ 'ఖఖన్-లవుమ్-మగీ - ఫి 
ర. లీ 

రతుస్-వ-_రిజ్ ఖున్-క గమ్, 75. వల్లడేన-ఆమనూ- మింబాఅదు-వ-పిజరూవ-జా 
లీ 4 

వాదూ - నుఅకుమ్-ఫఉలా-ఇక-మిన్- -కుమ్ - వ-ఉలుల్ - అర్-హోమి. -బఆ-బావ్నూమ్ - 

₹”లా- బి-బర్ బిన్ కీ ఫీ -కితాబిల్లాహి లన్న ల్లాహ- -వీకుల్లి- మెఇన్-అలీమ్. 

74, మజశియు ఎవరు విశ్వసించి తమ యిండను విడిచి "దేని మార్ల 

మందు యుద్ధమాడిరో వారును ఎవరునివాస మొసం [్సపోయముచేసీరోవారును 

నిజమైన మాసల్మానులు, వీరికి క్షమాపణయునుు గౌరవమైన ఆహారముగలదు, 

75, "వటి దీని తరువాత ఎవరు విశ్వసించి తమ గృహాములనువిడి చిమాపత్షము 

చేరి యుద్ధమాడిరో వామకూడమివా ₹ేను, మశియు బంధుత్వముగలవారు పర 

స్పరము ఎక్కు-వ హాకూగలవారు అని "దేవుండు విధించిన ధర్మము. నిశ్చయ 

ముగా -జేవునిక!ి సర్వము చెలియును. 

వ్యా! 74. సర్వము "దేవుని నూర్లమందు వినియోగించు ముహోజిష్లు, 

అన్సారులు, సత్యమైన భక్ క్ గల మ సల్మానులు. "దేవుండు వీరిని శ్షమించీ యు 

భ యలోకము లలో గౌరవమైన యాహారము ఒసంగి యను (గహీంచును, 7. 

మొటై మొదట తేమ యిండ్లను విడిచిన ముహాజిరులలో వారి పిదప వచ్చిన 

హాజిరులుగూడ చేరుదురు, వారికీ పరస్పరము సోదరత్యమును స్నేవామును 

దార సత్వయుగలదు. ముహాభిరులలో బంధుత్వమున్నచో ఆస్తిలో హక్కులు 
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బంధువులకు ఎక్కువగలవు, ఇది "చేవు'డు విధించిన ధర్మము. "దేవునికి సర్వము 

తెలియిను. ఎవరికి ఎ త హక్కు.గలదో 'దేవుంజే నిర్మించును. కావున "చెవుని 

ధర్మములను అనుసరిం చట ముసల్మానుల విధి, 

నూరమీతే చా (మమాపణ) మదనీ 129 వాక్సములు, 

దిసికి సూశేబరాఅత్ అనియు సేరుగలదు, ఇతర నూరాలకు వలె దీనికి పా 

. రంభమున బిస్మిల్లాః (వాయంబడలేదు, బిస్మీల్లాకి వలన (ప ల్యేకమైననూరా 

అని తెలియంటడును, హ(జత్ వై ౫ గంబరుల వారి కాలములో ప తినూరాకు 

(పారంభమున బిన్ఫిల్టాః యుండుచు వ చ్చెను, కాని దీనికీ (పారంభమున బీసీ 

ల్తాః [వాయయిడ లేదు, సూర యీఅన్ ఫాల్ లో వవిషయమును గూర్చి ప్రారంభిం 

పంబడిన దో దాని యంత్యే విషయము ఈసూరాయందు గలదు. కావున ర్తెది 

సూశేఅన్ఫాలునకు తరువాత [వాయయబడాను. సూరేఅన్ ఫాలులో ముసల్మా 

నులు పరస్పరము. ఐక్యము గలిగి సోదరత్వము వహించి మతీమునుస్తాపింప వలె 

. నని చెప్పయి డెను. దానికింగాని మసల్మానులకుబలముండు ఒకెదేశముండ వ లెను. 

_ అుదు ఇతేర మతస్థుల "కట్ట సంబంధముండ రాదు, ఆందుకుంగా నే ఆలేబియా దీ 

పకల్ప మంతటను ఇస్లామ్. మతమే యుండవలెను. అచ్చట అవిశ్వాస స లుుడ 

రాదు అని ' విధింపంబ డెను. ఈవిషయమును గూర్చియే ఇందు 'చెప్పలుడినది, 
—_ = 

“1. ఎరా-అతుమ-మిరల్డాహి =వ రసూలిహీ-ఇలల్ -లబీన-ఆహా తుమ్ -మి 
లీ న అలీ ఆలీ సా 

నల్ ముప. కీన్, జ ఫసీ-హూ- ఫిల్ -ఆర్ జి-ఆర్ -బఅత-అప్ -వురన్"-వ-ఆలమూ 

అన్నకుమ్ -౫ > ళు ముల్ జి _జిల్లాహి-వ-అన్నల్లావా -మఖ-బీల్ -కాఫిరీన్. 

1. మిరు ఒడంబడిక చేసికొని యున్న ఆవిశ్వానులతో -డేవృనియొ 
. కయు ఆతని (పవ కయు నంబంధము లేదు, 2. కావున ఓ అవిశ్వాసులార |! 

* మీరు నాలుగు నెలలవజకు ఈ బేశములో తిరుగుండు. మజిసురు జీవని నిలొంగ6 
- చేయళలేరనియిబేవుండు ఆవి స్వాసులను అవమానపఅ చును ఆనియుతేలి సీ కొనుండు. 
. వ్యా॥ 1, హీ బీ ఆజివ యేట హుెదేని యాలో హా(జత్ మహామ్ముదు 

వారికిని మక్కా. ఖురెవులకును సంధిజరిగి యొడంబడికకు "దేరెను. బనీఖుజాఆ 
ఆను వారు ముసల్మానుల పక్షమున చేరిరి, బనీబకరు అనువారు ఖు రెషుల పశ్ష 

ము చేరిరి. సంధిషరతులకు విరోధముగ బనీబకరువారు బనీఖుజాఆవారివై దం 

"జతర అపుడు ఖైషులు కూడ తమ పక్షమననున్న బనీ కబరునకు ఆయుధ 

“ము లిచ్చి తోడుపడిరి, ఇ్వు ఖురెషులును వారి పక్షము వారును వుదేవియా 

యొక ంబడికకు విరోధముగ నడచుకొనిరి. ఆ-దుకుంగాను హజత్ ర సూలువారు 
- హ్మిజీ యెనిమిదవ యేట మక్కా వై దండువెడలి సులభముగా దానిని జయిం 

చీరి. దీనిపిదపు వ యేుజాతి వారితో ముసల్యానులు గడువునియమింసక యొడం 
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బడిక చేసి యుండిరో వారికి నాలుగునెలల గడువు నొసంగంబడెను. ఈ 
నాలుగ నెలలలోపల వారు ఇసాక్ లోనెన చేరవలెను లేదా అశేబియా చే 
శము విడిచి పోవలెను, లేదా యుషమాడవ'లెను, అవిశ్వానులతో _బేవునికిని ఆ 
తని (పవక్షృకును వలాటి సంబంధము లేదు, అవిశ్వాసులు కుటలు పన్ని "దేవుని 
ని లోంబలిచుకొనం జాలరు, అబిగౌనులు ఇస్తామ్లో చేరనిచో వారుడ భయ 
లోకముల లోను చెడుదురు. వారు అవమానమునకు పాలగుదురు. మతి వే 
జాతి వారితో ముసల్మానులు ఒడంబడిక చేయకుండిరో వారికీంగూడ నాలుగు 
నెలల గడువు విధింపయబడొను, ఈవాక్య యులును ఇ్రకమిోాయద రాబోవు వాక్య 
ములును హాజీ తొమ్మిదవ యేట మక్కాఫరములో శాచాయా[త (హజ్ ) 
కొాలమ:దు హజల్ ఆలీగారు ఆంవజికి. చెలియునట్టుగ (పక టించిరి, 

8, వ-అడాను మ్ "మినల్లాహి-వ-ర సూలహీ-ఇలన్నాసిాయామల్ - వాజ్ 

జిల్ -అక్బరి-ఆన్న ల్లాహ-బరీఉమ్ మినల్-ముష్రికీన-వ-రసూలుహూ-ఫ- ఇన్- 
తుబొాతుమ్-ఫ-హువ- శ్రారుల్ -లకుమ్ -వ ఇన్ -తవల్. -లై తుమ్. _ఫఆ్లలమూ- అన్న 

ల బీర కా ౯9 ne _ _ తీ క 
కుమ్-౫ రు-ముఅ జీ-జిల్లాహొ వ బమ్ షఓ.రిల్ ..లజీన-కభరూ"బి-అజా బిన్-అలీమ్, 

లీ నానాటి క టీ టీ 

4. ఇల్ - లర్ లజీన-ఆహత్తుమ్- మినల్ "ముష్.-రికీన-సుమ్మ-లమ్ -యన్ "ఖుసూ 

కమ్-ైఅన్-వలమ్-యుజా హీరూూలలై కుమ్-అహాదన్-ఫ-అకిమ్మా- ఇలైహి 
మ్_.ఆవా దవాుమ్-ఇలా-ముద్దతిహిమ్ ' ఇన్నల్గాహ-యుహిబ్బుల్ యము త్త'ఖీన్. 5, 

కా ఆలి - — 

త ఆటీ యాన్ 

త్రు-మూవామ్ -వ-ఖు జూచుుమ్-వహ్ నురూ వుమ్-వఖ్ -ఉదూ - లహుమ్- 

కుల్ల-మర్-సదిన్-ఫఇన్-తౌ బూ వ-అఖా-యమున్ సలాఠావ'ఆత-ఉిజ్-జకాత -ఫ" 

ఖట్టా -నవీలవుమ్-ఇన్న ల్లావా-గఫూరుక్-ర హీమ్. 

8, -దేనుండును, ఆతని [ప్రవక్తయును అవిశ్వానులత్ సంబంధములేక 

వేలుగా నున్నారు అని పిజలకు పెద్ద మూత్రదినమునంద్యు "దేవునినుండి యుఆతని 

(ప్రవక్త నుండియు కెలుపంబడు నున్నది, శావున మారు తమాసణ "వేండకొన్న 

చో మాకు మేలగును, మతి మీరు సమ్ముతింపక మరలినచో మారు "దేవునిని 

లొంగంజేయ లేరని తెలిసిషొనుయ. మణీ ఓ ప్రవక్త ! అవిశ్వాసులకు దుకిఖకేర 

మున బాధ యున్నదను నువ్నార్త వారికి వినివింపుము. 4 కాని మాల్ ఒడం 

బడిక గావించియున్న అవి శ్వాసులు, మీవివయము వలాటి లోపము చేయక 

. మాకు (ప్రతిహూలముగ నెవరికిని సహాయము చేయక యుండినచో వారి యొడం 
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బడికను వారి గడువువజకు వూర్కిచేయుః కు. నిశ్చయమయుగ "దేవుండు భయభక్తు 

లుగలవారిని (పేమిం చును, 5, వదపశౌంతి నెలలు గడచిపోయినఫుడు ఆవిశ్వా 

సులను ఎచ్చట వారు మోకు దొజికిన నచ్చట వధింపుండు, మతి వారిని ముట్ట 

డించుడు. (పతి చోటున వారికై పొంచియుండుండు. ఆ కిదప వారు క్షమా 
పణ కోరి నవూపును స్టోముగా సలిపి (జ కాతు) దానము వేసీనచో వారి దారి 

ని వదలి పెట్టుడు. నిశ్చ రుముగ దేవుండు తృమించువాండునుు దయాళువును, 

వ్యా॥ 4. హాజ్ (కాబాయాత))కు హజ్టై అక్బర్ (వెద్దయా్ర) అని 

చెప్పంబడిమొను, ఎ:దుకనగా ఉవూ (శాబా దర్శనము] హాజ్జెఆస్ గర్ 

(చిగ్నయా 39) అని వీలువంబడుచున్న ది. బకరీదునెల పదియవ -జేదిన ఈ వా 

కష్టములు ప్ర! టింపంబజమ. ఒడంబడిక చేసి దాని! వ్యతిరేకము గ నడ చుకొన్న 

వారి విషయము “చేవునితోను ఆతని (పవక్తతోను వలాటి సంబంధమువారికి లేదు. 

ఒడంబడిక తెగిపోయినది. ఉభయలోక ములలో మేలుపొందవ అఆనన్న ఒకమార్ష 

మున్నది. ఆది వారు తమ ఆవిశౌ(సమునుండి క్షమాపణ వేండి యిస్టామ్లో 

చేరుట. అట్టు నాష ఇస్తామ్ లో చేరక యుద్ధమున శే సిద్ద మైన చో వారికి దేనని 

శిక్ష కలుగును. బేవుండు ఏ చేయవలెనని కోరిన కార్యమును  కాఖిగ్లు ఆటంకపణుస6 

దొలరు. చేవుండు సర్వశ కండు. అబవియూ దేశమునుండి ఆవిశ్వాసులను పొఅి( 

దోలును. వారి యవిశాషసమునకుంగాను వారికి దుఃఖకర మైన శిక్ష తప్పక లభీం 

చును, ర. ఇ)దు వజాతివారితో ముస ల్మానులు ఒక గదువుసె టి యొడంబడిక 

చేసిరో వారి విషయము చెప్పయడినది, ఇట్ట వారు సంవూర్తముగ ఏలాటి లో 

పములేక స ధి షరతులను పూర్తి రిచేయుచు మురలాసనుల “స్మతువులకు లోడు 

పడకయుండిన చో ముసల్మానులు సంధి గడువు పూర్తి "రియగువణికు వారిబోలికి 

ఫోంగూడదు, ముసల్మానులుకూడ సంధి షరతులను పూ ర్మిగ ననుసరింపవలెను. 

వారికీ వ్యతి రేకముగ నడచుకొన రాదు, తమ యొడంబడికలను అనుసరించు చు 

భయభ క్రులుగలవారిని చేవుండ్ముచేమిం చును, గడువుముగిసీన పిదప తిరిగి యొ 
డంబడిక చేయయిడదు, వీరుకూడ ఇతర కాఫిల్లవలె. తమ విషయము గమనింప 

వలెను, ర్. ఇక ఈవాక్యములో ఒడంబడికను 'తెంవీనవారినిగూర్చి ధర్మము 

గలదు. వీరితో తక్షణమే యుద్ధమాడవచ్చును, కాని శాంతి నెలలు గడచు 

వణకు యూదయ సలుపరాదు, కోవున మ హాట్ల్ణకు నెల గడచిన వీదప శ్ర త్రువ్ర 

లైన అవి శ్వాసులను, యుద్దములో వధింపవచ్చును. వారిని పట్టవచ్చును, వారిని 

ముట్టడి 'పవము,ను. వా 'శై “పొంచియుండ వచ్చును. ఒక వేళ్ అవిశ్వాసులు తేమ 

యవీళ్వాసమనుండి క్షమాపణ వేయి ఇస్లామ్లో చేరి నమాజు సలివి (జకాతు) 
దానము ఒసంగినచో వారును ముసల్మానులకు నహోదరులగుదురు, వారిజోలికి 
పోంగూడదు, వారి హృదయములలో విశ్వాసమున్న దా) లేదా అని 'పరిశోధిం 

పా శా 
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చుట మునల్మానుల పనికాదు. బహిరంగముగా విశ్వాసము వెలడించి విశ్వాస 
మునకు గుర్తు ఆయినట్టి నమాజు (ఆయిదుఫపూటయు) సలిపి విధిదానమగు 
(జకాతు) చెల్లించినచో వారు ముసల్మాములలో చేరినవారగు దురు, ఇసాక్లో 
చేరియయు నమాజు చేయక జకాతు ఇ య్యని చో ముసల్మానుల అధికారి అటివా 
రిని శిక్షింపవలెను. హజత్ ఇమామ్ అహ్మగు, ఇమామ్ మాలిక్, ఇమామ్ 
పాఫంిరా అనువారు, నహూాజు వదలి పెట్టినవానిని వధింపవలనని విధించిరి పా 
జల్ బ్రమామ్ ఆబూహానీఫా గారు నమాజుచేయక వదలివెట్టినవానిని వాడు 
మర ణించునం తవ అకును లేదా వాండు క్షమాపణ కోరి నమాజు నలుపునంత 
వలికును ఖైదులో నుంచవలెనని విధించిరి. కావున ము సల్మానులు భయ 

భక్తులతో అయిదువూ(టలు నమాజు 'సలువుచు ఇస్లామ్ ధర్మముల ననుస 
రించి జకాతు ఒనంగనతను, 

6. వఇన్-అహ-దుమ్-మినల్ -ముష్-రికీ-నస్ - తేజా -రక' ఫ-అజిర్-మాు 
జీ 

పాత్తా-యన్ -మఅ-కలా 'మల్గాహి-సుమ్మ-అబ్ "లిగ్ హు-మామన' హూ” జాలిక- 
అది అతడా 

బి-అన్నహుమ్ -ఖాముల్ -లా-యఆ-లమూన్ . 

6. మజియు, ఆవిశ్వానులలో నెవండైన సీశరణుచొచ్చివచో వాండు 

చేవుని వాక్యములు వినుటకుంగాను నీవు వానికి శరణు ఒనంగుము, ఆ వీదప 

వానినిశౌంతియు త మైన స్టలములోచేర్పుము. ఇది ఎందుకన వారు సత్యముతెలియని 

జా తివారలు, 

వ్యా 6. మునుపటి వాక్యములో ఇస్తామ్లో చేరినచో అభయమున్నది 

ఆని చెప్పంబడియిను, అవిశ్వొాసులలో కొందణుకు ఇస్లామ్ ధర్మములును దాని 

సత్య విషయములుసులెలియక, వానిని తెలిసికొనంగోర ముసల్మానుల యొద్దకు 

రావలెనని కోరినచో అట్టివారికి మసల్మానులు ఆభయ మొసంగి తమ యొద్ద 

తావు నియ్యవళెను, వారికి "దేవుని వాక్యములగు ఖురా నె షరీఫ్రను వినివింప. 

వలెను. ఇస్తామ్నగూర్చి బాగుగ తెలిసిన విదప ఇస్తామ్లో చేంవలెనని బల 

వంతములేదు* వారి యిష్టము, వారు ఇస్త్లామ్లో చేరిన సే, లేనిచో తిరిగి 

"శే వముగా వారి శౌంతీయుతమైన తొవున వారిని కేర్చవలెను,  ఇస్లామ్లో 

చేర లేదని వధింపరాగు, "దేవుని ధర్మముల సత్యమును (గ్రహించుటకు అవకాశ 

"మొసంగవలను, ఇసామ్ మతధర్మములు తెలిసీయు 'డ్వేషములో విశ్వసీంప 

నిచో అట్టివారును ఇతర అవిశ్వానులవలె అగుదురు, ఆవిశా(నులకు సల్యేము 

"తెలియదు, కావున అట్టు వారికీ ఆభయయమొసంగి వారకి బేవ్రునివాకస్థములు వినిఎం 

పవలెను అని దేవుని సెలవు చెగంబరులవారి కాయను, 
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7, ఫయకూను-లిల్ య్యుపి.-కీన-ఆవొ-దున్ - ఇన్షల్లాహివ-ఇన్హ్ద- రనూలి 

హీ-ఇల్ -లల్ -లజీన-ఆ-హాత్తుమ్ -ఇన్టల్ -మస్ -బిదిల్ -పూ రొమి-హమస్- తఖా 
టీ - paar.) జాతీ 

మూ-లకుమ్ -ఫస్ -తఖీ-మూ"లవామ్ -ఇన్నల్లాహా- యుహిబ్బుల్  - ముత్తఖీన్ 
లీ అనాలి ల అకాలీ 

8, కెఫవల్లిన్'య శ్-వారూ-అరైకుమ్-లా యర్ -ఖబూ-ఫీకుమ్-ఇలన్-వలా- జీ 

మ్ముతన్-యుర్-జూనకుమ్-బి "అఫ్ -వాహామ్-వ-తాచా యలూ--బు వబమ్-వ-ఆక్- 
సరు-వుమ్-ఫాసిభూన్ . 9- ఇహ్-తరౌ_బి-ఆయా" తిల్లాహి-సనునన్ _ఖలీలన్ -ఫ 

సద్దూ-అన్-సబీ-లిహీ-ఇన్నవామ్-సాఆ-మా-కానూ-యల్మలూన్, 10, లా- 
యర్ -ఖబూన-ఫీ-మూమినిన్ -ఇ ల్లన్: వలా -బిన్ముతన్-వ-ఉలాఇక = వుముల్- 

వాట్ట 
——— 0 అలీ een 

ముఆ-తదూన్, 11,ఫ ల్లన్ - తొబూ-వ-అఖాముస్ -నలాతే వ ఆత-ఉ 3 -జకాత-ఫఘా ఖర్తి 
| తీయటి అలల 

ఇఖ్ -వాను-కమ్ -ఫిద్ -దీని-ప-నుఫన్ "నిలుల్ -ఆయాతి లిఖామిన్ -య ఆలమూన్ ' 
7. ఎట్టు విగహో రాధకులకు దేవుని యొద్దను ఆతని (ప్రవక్త యొస్ట 

ను ఒడంబడిక యుండగలదు? కాని మీరు మస్ బిెపారాము నొద్ద మా౭వరి 
తో ఒడంబడిక చేసికొని యున్నారో వారు తమ ఒక ఒడంబడికమై స్థరము గా 
నుండునంత వకు మీరును స్థీరయుగా నుండు(డు. నిశృయముగ జేవుడు భక 
లను ప్రేమించును, రి, సంధిఎబ్ను నిలువగలదు. వారికి మోీావై వ! గలిగినచో 

వారు మాబంధుత్యమును గాని యొడంబడికనుగాని చూడరు. వారు తము నోటి 
మాటలతోనే మిమ్ము నంతోష పజచుచున్నారు. మఆి వారి ప్యాదయములు 
సమ్ముతిం చుట లేదు. మణీ వారిలో పెక్కు_మంది అ[కమములు చేయువారు గలరు, 
9. వారు "దేవుని వాక్యములను కొద్ది వెలకు అమ్మి వేసిరి, విదప “దేవుని మార్ల 
మునుండిః (పజలను ఆటంకపటచిరి. వారు చేయుపనులు చాలశచెడ్షవి. 10, ఏ వి 
శ్వాసీ విషయమెనను వారు బంధుత్వమును గాని 'యొడంబడికన్ గాని పాటిం ' 
పరు. మజీవారు మిలిమీణీ పోవువారు. 11, కావున వాను క్షనాపణ ేండి 
నమాబు సలిపి జకాతు దానము వేసీన చో వారు మీమత సాహుూదరులు ను 
ఉిగహించు వారికింగాను మేము సూచనలను వివరించి లెలువుచున్నా రము, 

నాస్టి! 7:8, మునుపటి వాక్యములలో విగహారాధకలతో జేన్చనికిని 
ఆతని (పవక్ష్మతును వలాటి సంబంధము లేదు అని (పుకటింపం బడియిను. 
లంక -ఈవాక్యములఅలో దానికీ కారణము తెలుపంబడుచున్న ది. అఆరబ్బూలలోని 
కాఫీర్లతో బడండిక యుండ నేజదు. ఇశమింయ సంధికూడ జరుగ "నేలుదు. ఏం 
దుకన వారికి మసలార్జనుల వై కొంతెశక్షి నలిగినను హింసించుటకునునష్టములు 



శాడము 10) సూరయేతౌదా, ర్ ద్ 

గలిగించుటకును కావిక్లు కొొలితవేయరు. ఆందు బంధుత్వము గలదు ఆనియు 
ఒడంబడిక గలదు ఆనియు చూడరు, తమ దుష్టత్వము మానుకొనరు. కా ఫ్రకు 
సమయమును శ క్రియను లభింప లేదు. ఆందువలనప్ఫాదయములలోలేని చ్నేషూ 
మునునోటిమాటలల్ో వెల్లడించి ఒడంబడికచేసీ కొనిమిమ్బు (యముసల్మానులను) బం 
తోష వెట్టవలనని నటించుచున్నారు, వారు మనఃఫూర్వకము గా ఆయొడ్డంబిడి 
కను సమ్ముతించుట లేదు, ఆందుకే సమయము దొజకిన ఒడంబడికను తెంపి వే 
యుదుఠరు, కొద్దిమందితప్పచాలమంది[ దో పులు గానున్నారు, ఇట్టిమోసగాండ్ర 
లో చేవుని యొక్కయు ఆతని (పవక్ష్త్తృ యొక్కయు ఒడంబడిక యండ"నేఆ 
దు, ఆయిన ఎవరు తవు ఒడంబడికను స్థిరముగా అనుసరింతుకో వారి విషయ 

ము మోరు కూడ సంధి షరతులను పూరి, చేయుడు, అందు వలాటి కొజత చే 
యకుండు, బనీకనానావారు తాము _వెగంబరుల వారితోవుడె బీయాలో చేసిన 
యొడంబిడికను స్థిర ముగానుండిరి, వారి యొడంబడిక గడువు ముగియుటకు 

ల్తింక తొమ్మిది నెలలుండెౌను, కావున ఆగడువు పూరి చేయుడు అని దేవుని - 

"సెలవ యొస్టను, ఒడంబడికను స్థిరము గా కాపాడవలెను. ఆందు వలాటి ఆ|క్రమ 
మ చేయక జాగత్త గ నుండవలెను, ఆణ్బుండు భక్తులు "జీవునికి (వియులు. 9, 
అవిశ్వాసులు ఇపాలోక తుచ్చలా భముల్ననై "దేవుని ధర్మములను అనుసరింపక 
తమ కోరికలను ఆనుసరింప సాగిరి. అట్లు జేవుని వాక్యములను కొద్ది "వెలకు 
ఆమిన వ్నారెరి, తాము ధర్మమాగ్షమును అనుసరింపక యితఠ జనులను కూడ 

"దేవుని మార్షమునుండి ఆటంకపటి చిరి. ఇట్టి చెడ్డకార్యములు చేయువారు తమ 
మాటలను నిలుపుదురని ఎవరు నమ్మాంగలరు, 10, కాఫిర్గకు ముసల్మానులు ఆను 

రుతో నే "ద్వేషముగలదు. సమయము దొజకిన వముసల్మానునినవైన నరేవా 

రు బంధు త్వమును గాని యొడంబడికను గాని పాటింపక హింసీంతురు, ఇట్టి 

అ(శ్రముములలో వారు మితిమీఆి పోవువారు. 11. కావున వీరిపుడైననున రే తమ 
అవిళ్ళాసము వదలి పాపకార్యములనుండి తమాపణ వేండి నమాజు స్టీరముగ 
సలిపి జకాతు దానము చేసినచో వారు ముసల్మానులకు మతసహోోేదరులగు 
దురు, ముసల్మానులకు ఎట్టిహక్కులు గలవో వారికి లభించును. వారు వీనికి 

పూర్వము గావించిన నేరములును పొపములునుషమింపం బడును, ఆని (గహీం 
చుకొనుటకు "దేవుండు తన ధర్మములను వివరించి దెలుపుచున్నా (డు, 

అతి క ద లీ లీ 

12. వల్తిన్-నకనూ-ఐ-మా నసుమ్-మిం-బఅ' దిఆకొది"పొమ్-వ-త-ఆ- 

నూ-ఫీ-దీనికమ్-ఫ-ఖా తిలూ-అ-ఇమ్మతల్ -కుఫి-ఇన్నా-వుమ్ -లా- ఐమాన-ల 
| వాలని వాట 

న్! 

హుమ్ -లఆల్ల-వుమ్-యన్. -తేహూన్, 18, ఆలా-తుఖాతిలూ న-ఖామన్ - నకా- 
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నూ-విమాన-హుమ్ -వ-హా మ్మూ-బి-ఇ్ర ఖా-బిర్ -రనూలి-వనుమ్-బదఊ-కువ్ 

అవ్వల-మ [క-తిన్-అతఖ్-మౌనవాుమ్-ఫల్గావు 'అవాఖ్ ఖు-అన్ -తఖ్ - పూవు? 
ఇన్-కున్తుమ్ -మూమినీన్, 14 ఖాతిలూ- హుమ్-యు-ఆజ్ -బిబు_హుముల్లాహు 

pa. 

బి ఐదీవమ్-వయుఖ్ బహిమ్-వ-యన్.సుర్-కుమ్-ఆ లెహిమ్-వయష్ఫి = సు 

దూర ఖౌమిమ్-మూమినీన్. 15. వ-యుజ్ -హిబ్-కౌద. ఖులూ -బిహీమ్-వ-య 
శూ-బుల్లావు అలా-యమన్-యషాఉ్-వల్లావు-అలీమన్ “హీమ్ . 16, అ-మ్ సా 

సిబొతుమ్-అన్-తంత్ రరూ-వలమ్మా-యర్.ల-మిల్లామాల్-లజీన-జాహదూమిన్ 
కున్-వ-లమ్ -యెత్ _తఖిపా-మిన్ దూనిల్లాపా-వలా-ర సూలిహో _వలల్ -నూమి 

నీన-వలీ-జతన్-వల్లాహు-ఖ ఏరుమ్-బి మా-తలమలూన్. 
12. మజియు వారు ఒడంబడిక చేసిన పిదప తమ (ప్రమాణములను తెం 

ప్రచు మోమతమును నిందించినచో ఆవిశాషనుల నాయకులతో వారుమాను 

కొనుటశె. యుద్ధము చేయడు. నిశ్చయముగా వారి(ప్ర మాణములునిలువ లేదు. 

13. ఎవరు తమ పమాణములను (తెంపి (ప్రవక్తను పొలిదో)లవలెనని యు 

నైశించి (పప్రథయున వాశేమాతో తగవు మొదలిడిరో అట్టివారిత్ మో"రెందు 

లకు యుద్ధమాడరు, ఏమిమారు వారికి 'భయపడుచున్నా రా! మణిమోరు విశ్వా 

నులై నచో ఎక్కువగా దేవునికి మిరు భయపడవలెను. 14. చేవుడు వారిని 

మోచేతులతో శిషీంచుటకును వారిని ఆవమాన పఅుచుటకును వార్తివై మోకు 

జయమొ సంగుటకును మునల్మానులైన జనుల హృడయములు చల్లారుటకును 

15. వారిహృ్యయములలోని కోపమును తొలంగించుటకును వారితో మీరు 

యుదమాశుండు. మణి "దేవుండు తానుకోరిన వారిని క్షమించును, మటి "దేవుం 

డు సర్వజ్ఞండును వివేచనాపరుండును, 16. ఏమి మారు (ఊరక) వదలి "పెట్టం 

బడుదురని తలంచుచున్నా రా ! ఇంకను చేవుడు మూలో నెవరు యుద్ధమాడిరో 

వారిని ఎవరు దేవునిని ఆతని (ప్రవక్తను ముసల్మానులను తప్ప నితరు లెవ్వరిని 

గాని రవాస్య న్నేహితులుగ చేసికొనలేదో వారినిస్పష్టపణ చ లేదు, మజియు 

మీరు చేయు కర్ములు దేవునికి "దెలియును, 

వ్య 12, ఇంక ఒడంబడిక చేసి దానిని తప్పిపోవు వారితో మునల్మా 

నులెట్లు వర్తింప వలెనో యిందు చెప్పంబడినది, బనీబకరువారు సంధికి విరో 

ధముగ ఖుజాఆ వారిపై యుద్ధమాడిరి, వుక్కా_ ఖురెషులు కూడ తమప్ర)మౌా 

ణములను తెంపి యుద్ధమాడిన బనీబకరు వారికి తోడుపడిరి, ఇట్టి ఆవిశ్వాను 

ల నాయకులతో వారు తమ దుష్టత్వము మానుకొను నట్టుగ వారితో యుద్ధ 
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మాడవలెను. ఇపుడు వారి యొడంబడిక తెగిపోయినది. చానినిపాటింపరాదుః 

18, మక్కా-ఖురెవులు తౌము హుటైబియాలో గావించినయొడంబడికకు వ్య 
తిరేకమగ బనీబకరుకు తోడుపడి ఖుజాఆ వారితో యుద్గ్లమాడి తమ (ప్రమా 

ములను తఫ్పీ పోయిరి, అట్టు వారే ఒడందిడికకు వ్యతిరేక్రమగ (పారంభము 

చేసీరి, కావున మక్కా. ఖురైషులే సంధిని తెంవినవారరై రి, హజత్ రసూలు 
వారు మక్కా_పురములో నున్నపుడు వారికి విరోధముగ అ'నేశకుటలు మక్కా 

ఖ్యురెషులు సలికిరి, తుదకు వారి కటల కారణముల వలన వై గంబరులవారు 

తమ జన్మభూమిని వదలి పెట్టర, మక్కాలోనున్న మునల్మానులను నిష్కారణ 

ముగ ఖ్మురెషులు పిాంసించిరి. కావున ఇ దుష్టలతో మిరు ఓమయుసల్ల్మాను 

లార! ఎందులకు యుద్ధమాడరు. తప్పక మిరు యుద్ధమాడవలసినది, వమి 

మక్కా. ఖురెషుల అధిక సైన్యమును వారి యుగ్గసామ గని చూచి వారికి భో 

యపడు చున్నా రా? అట్టు భయపడకూడదు. "దేవునికి భయపడవలెను, లాభనష్ట 

ములును జయ ఆపజయములును చేవుని చేతిలోనున్న వి, భక్తుల హృదయములు 
"దేవుని భయముతో నిండినచో ఇతర భయము లుండ(జాలవు. కావున ముస 

ల్యానులు "దేవునియందు భయభక్తులు గలిగి ధర్జుయుద్ధము(జిహోద్ )సలుపవ లెను. 
14,15. ఇందు ధరయుద్దము (జిహోదు) లోని (ప్రయోజనములు చెప్పయడినవి, 

ఇస్తామ్నకు వూర్వముంజీన జనులు పాపములు వేసిన ఏదో యొక శితకు 
పాత్రులై తుదముట్ల నళించుచుండిరి. ఇపుడు ఆట్టుగాక కాఫీర్లకు ముసల్మానుల 

చేత యుద్దమూలమున దేవుని శిక్ష లభించును, అందుకాఫిర్లు ఓడిపోయి ము 

సల్మానులక్ జయము చేకూరును, శాఫిర్లు తమ దుర్లతిని చూచి సిగ్గుపడివిశ్వా 

ను-ఆ "దేవుని దయకు పాత్రులు కావచ్చును, వారికీ అవకాశము లభించును. ము 

సల్మానులు తేమ జయమును చూచి దీనికిముందు కష్టములు పెట్టుచున్న కాఫి 

ర్ల దురతిని చూచి సంతసింపంగలరు, ముసల్మానుల హృదయములు చల్లారి 

శాంతి పడును. దేవుడు సర్వము దెలిసీనవాయడు. వివేచనా పరుడు. కావున 

'సమయో చితముగ ఎవరికీ దగినట్లు వారకి ఫలమొసంగును, ఆకాశమునుండీ 

యో భూమినుండియో ఫూర్వికలవలె ఈ కాఫిర్లకు శిక్ష రాక యుద్ద మూల 

మున శిత కలుగుట వలన చాలమంది కాఫిర్లు తమ దుష్టత్వము మానుకొొని 

సల్మానునై. రి. కావుననే కొద్ది దినములలో నే వెగంబరులవారి కాలములో నే 

అరబ్బు లందజును ఇస్తామ్లో భకిఫూర్వకముగ చేరిరి. 16, ధర్మ యుద్ధమున 

కంగాను ఇందు మరోక కారణము ెలుపంబడినది. సాధారణముగ అందఖును 
నోటి మాటలతో విశ్వాసము -వెల్లడింతురు. నోటి మాటలలో వలాటి నష్ట 

కష్వములు అేవు, కావున పరీక సమయములో స్థిరము గా నిలుచువారును నిలు 
వనివారును లేట తెల్లముగ తెలియ నగుదురు, విశ్వాసుల పరీక్ష భర్మయుడ్డ 
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మూలమున జరుగును, ఆందు ఎవరు తను ధనమును ఆత్మలను చేవుని కొజకు 

వినియోగించి దేవునిని ఆతని ప్రవక్తను మునల్నానులను వదలిపోక స్థిరముగా 

నుండుదురో తెలియనగును, కావుననే పరీక్ష మైదానములో మాటలకీ విలువ 

లేదు. కార్యము జరుపవలెను. అందులే ముసల్మానులు ధర్మయుద్ధము సలుప 

వలెను అని "దేవుని గెలవయ్యెను. ఆందుకూడ భి కిత్రో యుద్దమునేలుపవ'తెను, 

భక్తులు చేయ పనులు, చేవునికిదెలి యును, వానివాని కీయగీన ఫలిత ముసం 

గును, ముసల్మానులు సదా చేవుని యొక్క_యు ఆతేని (పవక్త యొక్కయు ధ 

ర్మమయుల ననుసరించు చు పరస్పరము సఖ్యము గలిగియుండవలెను. ల్రిస్థామ్నకు 

విరోధులగు వారితో చేరరాదు. 

17. మా-శాన-లిల్ -ము ప్రి.-కీన-అన్-యఆమరూమసా-బిదల్లాహి-పా 
పిదీన _అలా-అన్-ఫుసి-హీమ్-బిల్ -కఫ-ఉలాఇక-వాబి-తల్.లల్వాలూవా 

న మ్-వాఫిన్-నారి-వుమ్ ఖాలిదూన్, 18ి.ఇన్నవా--యల మురు-మసా,బిదల్లాహి 
మన్ -ఆమన-బిల్లాపి- వల్-యామిల్ -ఆఖిరి- -వ-ఆఖా-మస్-సలాత-వ - ఆక్. - 
| 

జకాత-వలమ్-యథఖ్ ష-9ల్ -లల్లావా" ఫ-అసా. ఉలా-ఇక-అన్-యకూ నూ-మినల్ 
మువొా-తదీన్, 

17. విగ)హో రాధకులు తాము అవిశ్వానులమని యొప్పుకొనుచు చేవుని 
మసీదులను సేవించుటకు వారు అర్థులుకారు, వారి కర్మలు వృథాపోయెను, 

మణి వారు సదా నరకాగ్నిలో నుందురు, 18. బేవునిని తుదిదినమును విశ్వ 
నించి నమాజును స్థీరయగా సలివీ జకాతునొసంగి ేవునికియప్ప ఎవరికిని భయ 
పడనివారు మా తము "దేవుని మసీదులను సేవించువారు,. కావున ఇట్టేవారు 
సన్మార్లులలో చేరినవా రగుదురని ఆశయముగలదు. 

వ్యా॥ 17. అంక చేవుని మసీదు ((ప్రార్థనస్థలము ను సేవించుటకు 
ఎవరికీ తగునో ఎవరికిం దగదో దానిగూర్చి చెప్పంబడినది, అందు మవీదులక్రుం 

గా నుండు ధర్మకర్తలు కూడ చేరుదురు. మసీదులు దేవుని ప్రాక్టనకుంగాను 
నిర్మింపయిడినవి. కావున అందు భయభక్తులతో పార్థనలు హౌచ్చుగాభకులు 
సలుపవలను. ఇదియే ముఖ్యమైన సే సవ, అందు ఏలొటే అసహ్య కార్యములు 
వేయరాదు, దీనింబటి చూచిన విగహారాధకులగు అవిశ నులు మసీదులను 

సేవించుటకు 5 యోగ్యులుశారు. ఎందుకెన మక్కా కాఫిర్టు తౌమును కాబా 
మసిదునకు సేవకులము, ధర్మక_ర్తలము ఆని డంబాలు కొట్టియు "దేవుని (పార్థ 
నకు విరోధమై విగహాములను కల్పించి యందు స్థాపించి యందు దిగంబరురై 
(ప్రదక్షిణములు చేయుచు, సీటీలు క్ట్టుచు చప్పటులు కొొట్టుచు నుసీదులవలని 
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ముఖో్ క్రైశ్యమును భంగపణి చుచుండిరి, ముసల్మానుభ కు కులను అందు (వార్ధన 
సలుపకుండ ఆటంకపలి చుచుండిరి, ఇట్రదుక్టుణమయులవలన వారికర్మలు వృథాపోయొ 
ను, వారి యవిశ్వాస ఫలితముగ వారి కర్ణ మలవలన "దేవుని (ప్రతివారికి లఫింప 
లేదు. తుదకు వారు నరకాగ్ని నివానులుఆగుదురు. మక్కా. శాస కాశ్రామసీదు 
నకు సేవకులు కానేరరు ఆని తెలుపంబడియొ. 18. డేవుని మసీములనుచీవించు 
వారు ఎవరో రురావాకస్థమలో వివరింపంబడినది. వారు సంపూర్ణ విశ్వాసులు, 
దేవునియందును పరలోకమందును వారికి విశనముగలదు, వటి విశ్వాసమే 

గాక వారు నియమముతో నమాజు ( (పాగిర్ణన) నలుపుదురు. తమకు దేవం 
డఢెసంగిన ధనములో జకాతు దానము చేయుదురు, చేవునికి మా శ్రమే భయ 

పడుదురు, ఇతరులకు భయపడ నే భయపడరు, అంతటి వైర గాహసమూలును, 

భ_క్రివిశారసములునుగల మసల్మానులు సన్గాస్టరా "దేవుని పీతి పడయుదురని 
ఆశయము గలదు. EE భక్తులే దేవుని మసీదులను సేవించుటకు యోగ్యులు. 

19. అ -జఅల్ -తుమ్ _నిఖాయతల్ -హక్ న్బి.వ-ఇమారలల్ _మస్ -బీదిల్ - 
re.) 

హారామి-కమన్-ఆనున-బిల్లాపిా-వల్ -యామిల్ -అఆఖిరి- వ-జాహాద-$ీ -సబీ లిల్లా 

పిా-లా -యన్ -తవూన ఇన్దల్లాహి-వల్లాహు-లా-యమౌ-దిల్ _ఫౌ-మజ్ = జాలి 

మిన్. ౨0, అల్ల-బీన- ఆమనూ-వ-వ సోజరూ- వెజాహాదూ-4 -ఫీ సబి-లిల్లాహా - బి - 

అనూ-లి హిమ్ -వ- న-అన్-స్ల ససీహిమ్-అర్. బజము- దర-జతన్-ఇన్లల్లాహి-వ" ఉలాబ్రక- 
లీ 

వాముల్ -ఫాఫి. జూన్. 21, యుబవ్,-వీరువుమ్- -రబ్బు" ) హుమ్ -బి-రహ్మ- తిమ్- 

మిన్ వు-వ- -రిజ్యానిన్= -వ-జన్నా తిల్ - "లవామ్-ఫీహా-న ఈాయమ్-ముఖిమ్. లల 

ఖాలిదీన-ఫీహో "అబదన్ -ఇన్నల్లాహ- ఇన్షహూ" అపి)న్- అజీమ్, 

19, వమి యాత్రికులకు నీళ్ళు (తాగించుచు కాదా మనీనుమ సీవచేయు' 

వారిని జేవునిని తుదిదినమును విశ్వసించి "దేవుని మార్లమందు యుద్ధమాడిన 

వారితో మోతు సరిసోలు రా ! వీచు -జీవుని యొద్దసరిసమానులుకారు, "మజీయు 

దను దుర్మార్టులనట్టి జనులకు సన్మార్లయు చూపడు. 20- ఎవరు విశ్వసించి 

తమ యిండ్లను విడిచి బేవుని మార్చమందు తేమ ధనమును (ప్రాణములను విని 

యోగించి . యుద్దమాదిరో వారికీ "జీవుని యొద్ద గాప్పపడవియున్నది, మతి 

వారే జయముపోందువారు, 21, వారి (పభువువారికి తన యను[గహమును, 

(ప్రీతియును, నచా సాఖ్యములుగల స్వర్లవనములు గలవని వారికీ సంతోషవార్త ర 

నిచ్చు చున్నాండు, 99 అందు వారు సదా వసీంతురు, నిశ్చయము గా "దేవుని. 

యొద్ద గొప్ప పుణ్యఫలిక మున్నది, - 
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వ్యా! 19. మకా కాఫిర్లు తాము కాబా యాత్రికులకు నీళ్గుఅహారము 

లొెసంగ్ని సాచామనీదునకు మరమ్ముతుచేయుచు, అందు దీపములు వెలిగించుచు 

సేవచేయు చున్నాము. కావున ము సలాగ్ణినులు తేమ ధర్మ యుద్ధములు "వ డంబాలు 

కొట్టుకొనిన మేముకూడ కాబామసీదు సేవచేయుచున్నామని డంబాలు కొట్టు 

కొనీరి. ఆందుకు నిందు జవాబియ్యంబడిన ది. విశ్వసించి -దేవునివార్లమం దుయుద్ధ 

చూడుటయును, కాబా యా(త్రికలయొక్క- యు శాబామసీదుయి క్క. యే ద్ద 

చేయుట నరిసమానులుకావు. కాబౌసేవకంటు జేవునిని విశ్వసించి యాతని 

పీీతికొలుత యుద్ధమచే యుట (శెప్టమైనది. విశ్వాసము లేని కార్యము ప్రాణము 

నేనిది. కావున విశ్వాసములేక చేసన కాబొాయాతికలనేవ ఫలింపదు. ఈ విష 

యము దుర్మార్గులకు బోధపడదు, వారు సన్మార్లమునకురారు. 21, 22, విశ్వా 

సము (ఈమాన్ ) వహించి తమ జన్మ చేశమునువిడిచి, తమధనముతోను (ప్రాణ 

ములలో "దేవుని పక్షమున శత్రువులతో యుద్ధమాడిన ముసలాగ్గను భక్తులగు 
వారి వి శ్వాసమునకును కర్మలకును ఫలితముగ కనని దయయును పీ పీ)తియును 

సదా స్వర్లనివాసమును లభించును. డఉభయలోకములలోను జయమును మోత్త 

మును చేసారును. కావున ముసల్మానులు వై విషయములు పొందుటకు కృవి. 

సలుపన లెను. | 

2కి, యాఅయు్యు- హల్ -లజీనఅమనూ- లాతత్-తఖిజా- ఆబా- అకమ్- 

వాఇఖ్ వానకుమ్-లనిస్ -తహాబ్బుల్- క ఫ్ర అలల్- ఈమాని-వ-మన్ -యత- వల్ల 

వుమ్ -మిన్-కమ్-ఫా-డలా-ఇక వాముజ్-జాలి-మూన్. 2కు ఖుల్ -ఇన్ానా 

ఆబా-జకుమ్ -వ- అబ్నా-ఉవమ్-వ- ఖ్ -వానుకుమ్- వ-ఆవ్. -వాజుకుమ్-వ " అవీ. 

రతు-కమ్-వ-అమా(-లు. నిఖ్-తరఫ్ -తుమూ -వో-వ తిజా -రతున్ - తథ్-పౌన- 

. కసాదహోా-వ-మసా-కీను-తర్ - జౌనప+. -అహబ్బ-క ఇలై -కుమ్ -మినలాహి-వ-రసూలి 

హీ-వ-జిస+దిన్ ఫీ-సవీ లిహి-ఫాతరబ్బసనూ- హత్రాయాలి- యల్లావు-బి- అమి 

హా-వల్లావు-లా-యహ్-దిల్- ఫా-మల్ _ఫానిఖన్. 
౨8, ఓ విశ్వానులారా ! మోతండ్రలును, మాసెపహాోూదరులును, విశ్వా 

సమునథ బదులుగ ఆవిశ్వౌాసము నే స్వీకరించినవో మారు వారిని ్నేషితులుగం 
జేనీకొనకుండు. మూలో నెవరు వారితో న్నహాముచేయుదురో అట్టివా₹రే పావు 

లగుదురు, 24, మోతేండు)లునుు, మోకొడుకలును, వాసోదరలును మీభార్య 

లును, మాబంధువులునుు మారు సంపాదించిన ధనమును, మందగించిపోవు నేమో 
అని మీరు భయపడు నట్ట మీవ్యా పొరమును మిాకిష్టము లైన మేడలును 



శాండము 10] సూరయీ తౌ చా, 591 

"దేవునికంచును, ఆతని (ప్రవక్త కకంశును, ఆతని మార్లమందు చేయు యుద్ధముక 
ఆను పాచ్చుగా మోకు (వీయములై నచో దేవుడ తన యాజ్లను సంవ్రనంలి 
వలకు వేచియుండుందడు, మఆీయు దేశ్చంచుఅవి'ధఛేయువై నట్టి బనుకీకు స సన్మార్షము 
చూపడు ఆని ఓ (పవకా ! పలుకము, 

వాని! 28, పూర్వపు వాక్యములలో ధరశయుద్ధమును, ఇండ్లు విడిచి 
పోవటయును (గేష్ట ములై నవి యని చెప్పయుడియె. ఇంక్ వానిని 'సలువుటలో 
వలాటి యాటంకము గలిగినను చానిని పొాటింప౦హాడదు సాధారణము గబంధు 
వుల సంబింథము వీనికి అడ్డుపడును. అందుకుంగాను విశ్వసిం ంపకఆవిశానము నే 
స్వీకరించినట్టి తల్లితండ్రులు, సహోదరులు మొదలగువారి న్నేపాములోరుడి 
“దేవుని (ప్రితిపడయు కార్యములను వదలకూడదు. అట్టివారిని స్నేహితులుగం 
వేనికొనంపహాడదు, అట్టు వారి న్నే హమునకు లోనై లేమ యిండ్రను వదలక 
ధర్మయుద్ధము చేయక పాపులు "కాంగగూడదు. 24. డేవునియు క_యు ఆతని 
ప్రవక్త యొక్కయు ఆజ్ఞలను అనుసరించుచు ధర్జుయుద్ధము (బిసోద్ ) సలుపుట 
లో తల్లి తేండులు, భార్య బిక్టలు మొదలగు బేంధువులు వీడిపోవుదురు 
ధననష్ట మగును. వ్యాపారము మందగిం చును, సౌఖ్యములుగల మేడలు విడిచి 
కష సములు పడవలసివచ్చును అని భీతియున్న చో "జేన్సని శిక్షవచ్చువణకు వేంచి 
యుండవలెను. ఇట్లు ఎవరు సౌఖ్యములోపడి -కేవుని ధర్మమలనుపాటింపరో 
వారికి వాస్తవమైన జయము లభింపదు, వారు ఉభయలోకములలో చెడుదురు, 
అట్టి యవిేయులు దుర్గతికి పొలగుదురు, కావున ముసల్మానులు టేవునియొ 
క్క_యు ఆతని (ప్రవక్త యొక్కయు ఆజ్ఞలను శిరసావహించి లోకన ౦బంధమాు 
లను పొటింపక చేవునియందు సంపూర్ణమైన భో క్రినహించి ధర్జుయుద్ధము 
(రహ్ | సలువును నుండవలెను, ధర్మయద్ధము సలువుచునుండునంతవటికు 
ముసల్మాను లకు బ్రహలోకములో గొరవమండ(గలదు, అది మానుకొన్నచో 
అవమానము లభించును, అవమానముపోంయి లోకములో మానము లభింపవలె 
నన్న తిరిగి ధర యుద్ధమే సలుపవలెను. కావున ఇప్పుటి మసలొనులు 
వె వాక్యములను గమనించి తమ స్థితిని సవరించుకొ నుటకు యత్నింతురు గాక్' 

ణన టీ 

ఏ, _లఖద్ “నసర-కుముల్లాహూు- .ఫీ-మవాలినశనీరతి తిన. వ-రహాము - పున 

నిన్. ఇజ్. అల జబల్ -కుమ్ కస్ స్-ర తుకుమ్-ఫలన్ తుగ్గాని-లన్- కము. మె-అన్ -వ- 

జాఖల్ "అలై 'వముల్ -బినూ-రహు-బత్ ్--సుమ్ము-వల్-వై తుమ - ముద్బిరీన్ 

£6, .నుక్ళు-అన్ “జలల్లావు' సక్'నతవూ- అలా-రసూలిహీ-వ-ఆబల్ - మూమినీన 

వాఅన్-జల-జునూదల్ -లమ్-తరౌసో-వ-బజ్-జబల్ -లదేన-కఫరకా-న - దాలిక- 
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జజా-ఉల్ -కాఫీరీన్, 27, సుమ్మ-యతూ-బుల్లా వు-మింబఅది-జాలి క-అలా*మ 

న్-యపా ఉ-వల్లావు-గఫ్టూరుర్-రహీ-మ్. 
25. "బేవుంయ అనేక యుద్దరంగయులందును వ్యునెనుది నము నందును 

మోకు సహాయము వేసియున్నాండు. ఆపుడు మిరు మోయధిక సంఖ్య సం 
లోవ పడితిరి, కావున మా యధిక సంఖ్య మారు వమియపనిశి రాలేదు, భూమి 
విశాలము గానుండియు మోకు చాల ల్లిజుకుగానాయెను. వీదస మారు వెన్నిచ్చి 
పాత్రిపోతిరి, 26. ఆ పివప చేవు(డు తన ప్రవ క్షకును విశాాసులకునుతనశాంత 
మొసంగాను,. మారు చూడని ఎసినస్ట్రయమలను పంచెను. మటఆి అవిశ్వానులను 
నీకీ ంచెను. మణీ యు ఇదియే అవి” ్ వాసులకు శిక్ష. 27, పిదప తాను కోరినవారి 
ని క్షమించి యను గహీంచును .మణీ దేవుడు తమించువాండును దయాలనును. 

వ్యా! 25, 26. మునుపటి వాక్యములలో దేవుని 'పక్షయనధర్శ యుద్దము 
(జిహాద్) సలుపునపుడు బంధువులు ధనము మొదలగువానిని చూడ కూడదు 
అని పలుకంబడియొను, -ఈవాక్యములలో ముసల్ళానులు తమ అధిక సైన్యము పై 
సంతోోవపడి గర్వింప రాదు, జయము దేవుని చేతిలో నున్నది, అది _సెనన్టము 
యొక్క. "హాచ్చుతగ్గులై ఆభధారపడియుండ దు. చూడుడు, బదరుయుద్ధము 
మొదలగు యుద్దరంగములలో ముసల్మానుల నంఖ్య కొద్దిగా నున్నను 'బేవుని 
సహాయమువలన జయము లభించెను, ఇంక హునై నుయుదముయుక్క_ విషయ 
మును చూచిన "దేవుని మహిమ స్పష్ట్రపడును, అందు సీట్లు ముసల్మానులకు 
"దేవుండు. సహాయముచేసెనో 'తెలియనగును, వానైను యుద్దమును గూర్చి 
కొంత వ్యాయుదుము. హిబ్) యనిమిదయే (టు సాజరల్ రసూలుపారు మకా; 
పురమును జయించిరి. దానినిచూ చి చుట్టుపట్లనున్న అరబ్బులు స (యము గ ఇస్లామ్. 
లో చేరసాగిరి కాని హూవాజిను సఖీఫ్ర అను అరబ్బుల పెద్దదుటుంబములవారు 
గొప్ప సైన్యము చేర్చుకొని ముసల్మానుల వె దాడివెడలి వాున్వైన్తు అనువోటు 
న మశకాముచేసిరి. ఈ విషయము హజల్ రసూలువారిశిం దెలిసిశ త్రువులను 
మార్కొనుటకు 'దొడివెడలిరి, చె గంబరులవారితో పం(డెండు వేలమంది సైనిక 
లుండిరి. ఆందు రెండు వేలమంది కొత్తగా పిసామ్లో వేరినవారుండిరి. ఇంత 
గొప్ప సైన్యము దీనికి మందు ముసల్మానులకు శతేకుండాను, దీనినిచూచి కొం 
దలు ముసల్మానులు సంతోషపడి మేము కొద్దిమందిగానున్న పుడు మమ్ము ఎవ 
రును జయింపంజాల్నరెరి, ఇంక మాసంఖ్య ఇంతఉన్న దే. మమ్ము ఎవరుజయింపం 
గలరు అని అహంకార వాక్యములు పలికీరి. ఇట్లు భక్తులు పలుకథూడదు, అది 
"జీవునికి ఇష్టము గాదు. కాఫ్గిర్ణ నెనికలు నాలుగు-ేలమంది మాత) ముండిరి, 
శతు9వులు కూడ చాల రోషముతో యుద్ధమాడుటక్రువచ్చియుండి౦, హావాజిను 
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వారు బాణములు (కప్రయోగించుటలో చాల గట్టివారు, వ్యానైను కనువులో 

పొంచియుండి ఒక్క_పెట్టున మసల్మానుల వైయబడిరి. (కొత్తగా మునల్నాను లై 

వచ్చినవారు చెల్లా చెద్నరెరి. దానితోచాంటు ముసల్మానులు యుద్ధరంగము పండి 

చెల్లా చెద్నరెరి, హజత్ రసూలువారు మాతము కొంద౭కి శిష్థలతో యుద్ధ 

రంగమునందు సీఠరముగా నిలిచియుండిరి, అంత విశాలమైన భూమి మునల్మాను 

లకు ఇటుకాయేును, ఎచ్చటను నిలుచుటకు తావు లేకపోయెను. ఇట్టి ఆపద 

సమయములో హజ్రత్ రసూలువారు నిర్భయముగా "దేవునివె నాధారపడి 

నిలిచియుండిరి, పిదప మునల్మానులకు "దేవుండు శౌంతేము నొసం ను, వారందటు 

చె గంబరులనారి వీలువు విని యుద్ధరం గమునకు వచ్చి ఛై ర్యసాహసములతో 

శత్రువులను మార్కొలనిరి. "దేవుని సహాయము డేవదూతలరూపముగ వచ్చెను. 

వారు మనల్మానులకు కనంబడకుండిరి, అట్లు "జీవుని సహో నమువలనఅప జయము 

తప్పి జయము లభిం చెను. శత్రువులు యుద్ధరంగము వదలి పాజిపోయిరి, 

శత్రువులు చాలమంది ముసల్యానుల చేతిలో ఖై దీలైరి. చాల విజయధనము 

శ్రేతికి వచ్చెను. సీదప పావాజినువారి జనులను పై గంబరులవారు వదలి పెట్టిరి, 

కావున ముసల్మానులు పాచ్చరికతో నుండవలెను. 27. పిదప హావాబినుమొద 

లగువారు తమ పాపములనుండి క్షమాపణ వేంుకొనిల్రి స్థామ్లోచేరిరి. "దేవుండు 

వారిని తమించి యన్నుగహిం చెను, 

23. యా-ఆయ్య-హల్-లజీన-ఆమనూ -ఇన్న_మల్-ము ప్రీ-కూన" నజ- 

నున్-ఫలా-యఖ్-రబుల్ -మస్ -జిదల్ -వా రామ-బ అద-ఆమి-హిమ్-హోజా - వ 

ఇన్ -ఖిఫ్తుమ్ -వాలకన్-ఫసౌఘయుగ్ -నీ-కముల్లావాం-మిన్-ఫవ్-లిహీ - ఇన్- 
పాఅఆ-ఇన్న ల్లాహా-అలీ మున్-వాకీమ్, 29, ఖాతిలుల్ -లజీనాలాయూ?" మినూన- 

విల్లాహి-వలా-బిల్ -యామిల్ -అఖిరివ-లా-యుపహా (రిమూన 'మా-హరి మళ్లా 

వు-వ-రనూలుహూ-వలా-యదీ-నూ న-దీనల్-హా ఖ్ఖి-మినల్ -లజీ న-ఊగరు ల్ 

కితాబ-వాతా-యులాతుల్. _జీవ్ -యత-ఆన్-యదిన్-వ-వాుమ్. సా గిరూన్ . 

28, ఓ విశ్వానులార! విగహారాధకులై నవారు అపవిత్రులు, కావున 

ఈ సంవత్సరమునకు తరువాత వారు మస్ జి దెపహాూరామును 'సమావీంపలయపహాడదు. 

మఆీమారు బీదతనము వచ్చునని మాకు భయమున్నచో దేవుండు కోరిన యెడ 

ల యాను గహముచే మిమ్ము భాగ్గవంతులు గం చేయను, నిశ్చయము గ "చేవుల 

డు సర్వజ్ఞాంయను వివేచనా పరుండును. 29, "దేవునిని తుదిదినమును విశ్వసింపక 
గ 
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జేవుయను ఆతని పవ _క్షయును నివే ధించినది నిషీద్ధమనియెం చక సత్యమతము 
నుసి స్వీకరింపక యున్న (గంథములుగల వారితో వారే అవమానితు_ల తమ చే 

తులార జిజ్యాను చెల్లింప నంతవణక వారితో యుద్ధమాడుండు. 

వ్యా॥ 28. దేవుండు విశ్వాసుల బలమును తెంపి ఆచజేబియా దేశమునకు 
ముఖ్యపట్టణమైన మక్కా పురము మునల్మానుల వశము చేయంగా చుట్టుపట్లను 
న్న అరబ్బుల కుటుంబములు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి యిస్లామ్లో చేర 

సాగిరి, కావున పారే తొమ్మిదవ యేంట అవిశ్వొానులును విగ్రహా రాధకు లెవ 

రును కాబా మసీదు (మస్ జి బెహా రాము) సరిపాద్దులలో రాకూడదు ఆని (ప్రక 
టొంపంబజెను, ఎందుకన విగహో రావకులు అవిశ్వాస మనిడి అపవి[తేతలోం 

బడి అపవిత్రులుగా నున్నారు. వారు పవిత్రమైన కాబా మసీదులో ప్రవే 
వం చుటకు యోగులు కారు. కావున ఈసంవత్సరము గడచిన కదప ఎవరును 

"రాకూడదు అని చేవుని సెలవయ్యను. అట్లు కాఫీస్ట రాలహాడదు అని ప్రకటిం 
చుట వలన యా తికులురారు. ఆందువలన వ్యాపారము మందించి నష్టము గ 

లిగి బీదతనయ వచ్చును అని ముసల్మానులు భయపడరాదు, దేవుడు సర్వ 
జా, వివేచనా పరుండు, "దేవుండు విధించు ధర్మములబో మేలుండును, కీశుం 

డదు. చేవుని చేతిలో భా గ్యమున్నది. తాను కోరినవారిని భా గ్యవంతులుగల జే 

యును. ఆటులే "దేవుండు తన యన్నుగవాము వలన కొద్ది "కాలములోనే ముస 

ల్మానులకు గొప్ప రాజ్యమును జయము నాసంగి "ేశము లంతేటను ఐన్రామును 

వ్యావీంపండేసి వారిని భాగ్యవంతులుగం జేసెను. అన్ని గేశములనుండి వ్యా 

పొర సామ్మగి రాసాను. వరములు మెండుగ కురిసీ పంటలు బాగుగ షం 

జను, యుద్ధము లలో విజయధనము లెక్క- లేకుండ ముసల్మానులకు లభింప సా 

గను. ఆశేబియా "దేశమునుండి కాఫీర్లును యూదుబును ఎ స్తవులును లేకుం 

డపోయిరి, అంతటను ముసల్నానులు వ్యాపించిరి. ఇదంత యు దేవుని యన్నుగహా 

మేగదా! ఇంక రాబోవు వాక్యములలో (గ్రంథము గలవారగు యూదులను కి 

“స్తవులను గూర్చి చెప్పం బడుచున్నది. 29. కాఫీర్లు మ్ముషికులు లేకుండ పోయి . 

రిగదా. వారి యుషదవము తొలం”ను, ఇంక యూదులు ఇక )స్తువులున్నారు. 

కీరి బలము తస్గవ లెను. వీరికి బలమున్నచో ఇస్లామ్ నకు అడ్డుప డుదురు, పీరు 

కూడ సరిగ చేవునిని తుదిదినము (ఆఖిరతు)ను విశ్వసించుట లేదు. "దేవుని యొ 
క్క_యు ఆతని పవక యొక్కయు ధర్మములను లెక్క_ చేయరు, వాని ననుస 

రింపరు. వీరు దేవుని సత్య మతమును నశింప జేయుటకు (పయత్నింతురు. కా 

వున విరు ముసల్మానులకు లోబడి జిజ్యాపన్ను ఇచ్చినచో వారిప్రాణములను 

వారిసాత్తును కాపాడుట ముసల్మానుల విధి, వారట్ల్టు బిజాన్చిపన్ను చల్లింపక 

యుద్ధమునకు నీదువెన చోవారిలోంబడి జిజ్యాపన్ను నియ్యనంతనటకు వారితో 
ర్. 
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ముసల్మానులు యుద్ధమాడవ లెను, అందువలాట్తి కొణఅతచేయరాదు, బిజాన్రఆఅనగా 

(పాణ ధన రశణకు బదులుగ గ్రహింపంబడునది. జిజ్యాపన్ను చెల్లించు 

రెతులు, "దేశమువై దండెత్తి వచ్చిన శత్రువులతో యుద్ధమాడ నక్కాఅ లేదు, 

ముసల్మాను లే శ తువులను నూర్క-ని తమ్మరెతులప్రాణధ నములను రశ్షింతురు, 

80, వ-ఖాల తిల్ -యహజాదు-డ బె -రు 'నిబ్బ్నుల్లాహీ' వ-ఖాలతిన్ - నసా 
అలీ 

రల్ -మసీ" వుబ్బు ల్లాహి-జా లిక -ఫొ-లువుమ్-బీ 'అఫ్వాహా 'హౌమ్-యు- జాహి 

ఊన-ఖాలల్ -లజీన-కఫరూ-మిన్-ఖబ్లు-ఖాతల-వుముల్లాహు "అన్నా- యూ-ఫ 

కూన్. 81 ఇల్ _.శఖజూ-అనొా-బార-వాుమ్-వ-రువాూ-బానవాుమ్ -అర్ - చా 

బమ్-మిన్-దూనిల్లాపా-వల్ "మసీ + బృ -మర్ యమ-వమా-ఉమిరూ- ఇల్లా-లి- 

యఆ-బుదూ-ఇలాహాన్ -వాహి-దన్ “లాఇలాపా-ఇల్లూ-వువ-సుబ్ “హోనపహూ- 

అమ్మా"యుష్రి-కూన్, క్రి. యురీ దూన-అన్-యుత్ -ఫి-ఊ-నూరల్ల్యాహి బీ 

అ ఫ్వాహిమ్-వ-యా-బల్లావాు-ఇల్లా-అన్ -యాు తిమ్ము-నూరహూ' వలె-కరివాల్ 

కాధిరూన్ , 88. వవల్-లజీ-అక్-సలరసూలవూ-బిల్ _.వుదా-వ - దీనిల్- 

" హఖ్ఖ-లి-యుజ్-హిరవూ-ఆలద్ -దీని కుల్లిహి-వ-లౌ-కరిపాల్ -మువ్రికూన్. 

80. మజశియు ఉచెరు దేవుని కుమారుడని యూదులుపలికిరి. మణీ యు 

మసీవు (మెసయ్యా) "దేవుని కమారు(డని నృస్రానీలు పలికిరి, ఇవి వరి నోటి 

మాటలున్నమవి, దీనికి వూర్వము గడచిన అవిళ్వానులు పలికినట్లు వీరును పలుక 

సాగిరి, దేవుండు వీరిని నశింపంజేయ గాత! వారెచ్చటికీ మరలి పోవుచున్నారు. 

81. దేవుని వదలి వారు తేమ విద్వాంసులను గురువులుగా "ేవుళ్యుగాం జేసి 

కొనిరి. మశియు మర్యమ్ కుమారుడగు మసీహు (మెసయా) ను కూడ డే 

వునిగం చేసికొనిరి, మణీ ఒక్క "దేవుని నేమాాత్రయ వారు ఆరాధింప వలెనని 

వారికి ఆజ్ఞ యుండెను, ఆతండుదప్పు వేలు పూజ్యుండగు -జేవుండులేడు, వారు 

సాటి కల్పించు దానినుండి దేవుండు పరమ పవిత్రుండు, 82. వారు తమ నోటి 

లో -ేవుని జ్యోతిని ఆర్పం గోరుచున్నారు. ఆవి శ్వాసులకు ఇష్టము లేకున్నను 

దేవుడు తన జో్యోతిని సంపూర్షముగం జేసియే తీరును. 88. ఆతంజే తన [పవ 

కేకు సన్మార్ణమును సత్యమతేము నిచ్చి విగహారాధకులకు ఇహము లేకున్నను 

సర్వ మతేముల వె దానికి జయము ఒసంగుటకు ఆతనిని పంచెను, 

వ్యా॥ 80, హాజత్ రసూలువారి కాలమందు కొందణు యూదులు, ఉటైరు 

"జీవుని కుమారుడు అని పలుక చుండిరి అటులేనన్రానీ (కె) స్తవు)లు 
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మసీవు (మెసయా) వనుఃక్రీస్తు, దేవుని కుమారుడని పలుకుదురు. ఇట్లు 

వీరికి న్రూర్యమున్న విగ్రహారాధకులు (కాఫీర్లు) కూడ దేవునికి కుమా 

రులు కుమార్తెలు కల్సించుచుండిరి, యూదులును కే)_స్తవులును వారి ననుసరిం 

చుచున్నారు. వీరి పలుకులు నిరాధారములు, ఐవి "దేవునికి (వియులు కావు, 

ఇట్టి అధర్మ పలుకుల వలన "దేవుని కోపమునకు వారు పాతుళై నశింతురు, 

-జేనని యేకత్వము (త హీ దు)ను వదలి వీరు అవిశ్వాస మార్లమునకు మరలి 

పోవుచున్నారు. అవిళ్వానమ నెడి యంధకారములో చైడిచచ్చుచున్నారు. 81. 

ధర్నాధర్మములను విధిం మట "దేవునిపని. యూదులును కె) _స్తవులును వారిపండి 

తులును గురువ్రులును తమ యిషహైనుసారము గ మత గగింథములకు విరుద్ధముగ 

కల్పించిన ఆచారములను ఆనుసరించు చుండిరి, అందుకు వారు 'ేవుని వదలీ తమ 

వ ద్వాంసులగు గురువులను 'జేపుళ్ళుగాయ 'జేసికొనినవ్నారెరి. ఎ)న్మవులు వ్సు 

కీన్తును దేవునిగా నే బేనికోని జీవుని వదలి ఆతనినే యారాధించుచున్నారు. 
ఇవన్నియు చేనుని యాజ్ఞలకు విరుద్ధము, జీవుడు ఎధ్ధానిని చేయవలెనని విధిం 
చి ధర్మము (వాలాల్ గా) u¥s ఊశేయునో దాని ననుసరింప వలెను అటులే 

ఎద్దానిని చేయకూడదు అని నిశే పేధించునో దానిని వదలుకొన వలెను, భకులు 

ణు అనుసరింప వలెననియే 'దేవ్రనియాజ్ఞి, "దేవుండు మానన్రలు కల్పించిన క్ర 

ల్పితములనుండి పరమ పవిత్రుడు. ఆతనికి సాటిలేదు ఆతనికి సంతౌనము 

లేదు, కావున మానవులు చిల్లర చేవతలను కల్పింపక ఒక్క_డేవునినే వూజిం 
పవలెను. 88. "దేవుండు తన(ప్రవక్ర మహమ్ముదునకు ఒ'సంగిన మతధర్శములును 

సన్మార్గము (ఇసామ్ఫను “దేవుని జ్యోతియగు ఇస్లామ్ వెలుతురును ఆర్పవలెనని 

యూదులు స్త నవులు మొదలగు అవిశ్వాసులు. చాల కుట్రలు పన్ను చున్నా 

రు. వారి కుటలు సాగవు, (గ్రంథ _ పమాణములులేని వారి తప్పు విశ (సములు, 

"దేవుని జ్యోతి యగు ఇస్టామ్ ముదర సాగవు, అవిశ్వాసులు ఇస్తైమ్ వృద్ధిని 

సహింప లేరు. ఇస్లామ్ లోకములో వ్యాపించి తన "వెలుతురు వలన లోకమును 

(పకాళింపం జేయుట వారికీ బ్రషములేదు, అయిన చేవ్రయ తన జ్యోతిని సం 

పూర్ణమ గం జేసి లోకములో (పశాశింపణేసీ తీరును, "దేవుని యిష్టము నకు ఎవ 
రును. ఆటంక పజఅిచంయజాలరుగ దా! అటులే చేవుని మహిమవలన ఇప్తామ్ లోక్ 

మంతటను వ్యాపించెను, శీకి, హ(జత్ రసూలు వారికి దేవుడు, సన్మార్షముగల 

ఖురాను (గంథము నొసంగి సత్వమతమగు ఇస్తామ్మత మొసంగాను. ఇస్తావ్. 

మతముత నయందుండుసత్యములవలన అన్ని మతముల వై జయమును అధిక్యమును 

వాం బెను, ఇట్లు ఆధిక ర్టియ పొందుట కాఫీర్లకు ఇష్టముకాదు. అయిన వారేమి 

చేయంగలరు. ఎట్లు ఇసామ్ మతము సర్వ 'మతములవె ఆధిక్యము పాంచినో 

అటులే మసలారనులు దానిని సంపూర్షముగ ననుసరించుచు భి గలిగి ధర 
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యుద్ధములు నలుపుచు ఆందు స్థీరయుగా నుండునంత వలణికు వారికి లోకరాజ్య 

ము లభించుచు నే యుండును, 

84, యాఅయ్యు-హల్"లజీన-ఆనునూ -ఇన్న -కఫీరమ్ - మినల్-అహొచారి 
వర్ -రుహ్నోనిల-యాకులూన-ఆమ్యా-లన్నా సీ బిల్-బాతిలి-వ-ంయ - సుద్దూన- 

ఆన్ "సబీ-లిల్లాహిా-వల్ _లజీన-యర్ -నిజాానజ్-జవాబ-వల్ -ఫిజ్. జత _ వలా _ 

యున్ -ఫి-ఖూనప*-ఫీ-సబీ-లిల్లాపా-ఫ-బి ప్షీర్ "వుమ్ -బి-అజాబిన్-అలీమ్. 85. 

యామ-యువా-వూా-అతైహోా-ఫీ"నారి-జహాన్నమ-ఫా-తు కాా-బిహా-జిబా- వు 

వుమ్-వయజునూ బువ్ఫామ్-వజువూ-రువుమ్ హాజా-మా-క నజ్-తుమ్-లి-ఆ- 

న్ ఫుసి-ళుమ్-ఫ-జూఖూ-మా-కున్తుమ్ -తక్ష-నిజూన్, 
తిక, ఓ విశ్వాసులార! గ్రంథము గలవారిలోని అనేకమంది విద్యాంసులును, 

గురువులును, అన్యాయముగ (పజల సొత్తును తినివేయుచున్నారు. మి చేవు' 

మార్లమునుండి (పజలను ఆటుకప అ చుచున్నారు.మకొవరు బంగారమును వెండిని 

వాతివెస్టుచు దానిని జేవునిమార్లమందు ఖర్చు చేయకున్నా రోవారికిదుకిఖ కర మెన 
శిక్షయున్నదను నువార్త నిమ్ము. 85, నదినమున ఆ ధనమును నరకాగ్నిలో కా 
ల్సి డానిశోవారి నొనళ్ళే వెనను వారి ' పృక్క-లమోందను, పారి వీంవుల వె నన్కా 

వాతలు వేయంబడునోఅపుడు ఇది మోరుమీయాత్శలకుయగాను పాతివెట్టినదికావు 
న యిపుడు దాని రుచిపొందు(డు ఆని వారిలో వెప్పంబడును,. 

వ్యా॥ 84, యూదులలోను శె నవ్రులలోనుగల విద్వాంసులును గురు 
వులు (పాద్రీలు'ను ధనము వుచ్చుకొని మత ధర్మములను మార్చుచు అన్యాయ 
ముగా ధనము తినుచుండిరి. అటులే పామర జనులనుండి కానుకలుపొందుట్నకె 

పొమరులక. దగినట్టు నడచుకొనుచు మత ధర్మములో మార్పులుచేయు చుండిరి, 
అట్టు చేయట ఘోరపాతకము. దానివలన కీడు గలుగును. కావున ముసల్మా 
నుల పండితులును గురువులును హాచ్చకరితో నుండవలెను, ధనము సంపా 
దించి యందు భీడలభాగమగు జకాతు దానము చేయవలెను, అట్లు దానము 
చేయక లోభమయవహీంచివెండి బంగారు దాంచిపెట్టినచో వానికి దుకిఖు కర మైన 

బాధ(శిక్కులభిం చును. 83. ధనికులడానలోభితో నీవు చేవునిమార్లమందు డబ్బు 
_ ఖిర్చుచేయుము అనియవరెనపలికిన చో వా(డున్ "సలుచిల్లం చును, ఎక్కు వగా చె 

వ్పీన పక్కలు తిప్పుకొని మరలిపోవును. ప్పించుకొనువీలు'లే నపుడు వెన్ని చ్చిపా 
తిపోవును.-కావునలోభి పా తిపెట్టిపోయిన "వెండిబంగారమును నరకాగ్ని లోకాల్సి 
వానినొసటిమిందను (ప్రక్కలవైనను పంపుమోందన్ను వాతలు వే యబ డునుఖట్టు 

ఐ= నూ పు ల్ 

Gg 
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వాని సొత్తుయే వానికి దుఃఖకరమగును, సంపాదించి వట్టిపోయిన ధనము 
యొక్క_ రుచిచూడు(డు అని నొవ్పించుటకుంగాను వారితో చప్పంబడును. 

కర, ఇన్న-ఇృద్ద-తమ్-షువళారి- బ్రకల్లా-హిస్ న-అషర- షహొరన్-ఫీ-కితా 

బిల్లాహి-యామ-ఖల -ఖస్ సమా-వాకి-వల్ -అర్ జ-మిన్ హో-అర్ _బఆరున్- ము 

రుమున్ _జాలికద్ -దీనుల్ = ఖమ్యు-ము-ఫలా-తజ్-లిమూ-ఫీ"హిన్న-అఆన్-ఫున - క్ర 

న్-వ-ఖాతిలుల్ మువీ ఏకీన-కాఫ్-ఫతన్.కమా-యిఖాతిలూ-నకమ్.కాఫ్- ఫ 
తన్-వలాలమూ-అన్న ల్లావా-మలల్ -ము ల్-తఖన్, 87. ఇన్న-నన్-నసీఉ-జె 
యాదున్-ఫిల్ మ ఫీయుజల్లు-బిహీ ల్-లజీన-క ఫరూ-యుహి ల్లూనహూ -ఆమ 

వనాల తీ ఎలి 

న్ -వాయు-వార్రిమూ నవూ-అనుల్ -లి- యు-వా-తిఊ-ఇద్దత-మాహార్ర - మల్లా 
అ టీ అ మె 

వహు-ఫయు-హిలూ- మా - వహా(రామల్లాహు-జుయిస్థి-న-లవుమ్ - సూ ఉి-అఆ- 

మాలిపీామ్ -వల్లాహు-లా-యహ్-దిల్ -ఖామల్-కా ఫిరీన్, 
6, దేవుండు భూ మా్యాకాశముల సృష్టించిన దినమునుండి ఆతనిగెలవు 

ననుసరించి నెలల సంఖ్య పం జె-డు, ఆందు నాలుగు జలలు గారవ నీయ 

ములు, ఇదియే కొమమైన మతేము. కావున ఈ నెలలో మియాత్శలకు అన్యా 
యము చేయకుండు. మటి అవిశ్వానులు అందటు కలిసీ మీలో ఎట్టుయుద్దమాడు 
దురో అటులే మారు అందటును కలిసీ అవి శ్వానులలోయుదమాడుండు, భాయ 
భ కృులుగలవారితోో దేవుడున్నాడని తెలినీికొనుండు. 87. నోసమును నెనుక్షకు 
తో9యుట అవిశ్వాస కాలములో కల్పింపంబడినది. దానివలన అవిశ్వాసులు 
దు రాగర్లములో పడుచున్నారు, "దేశ్రంయగారవనీయములుగాంజేసి యున్న "నెలల 
సంఖ్య పూ_ర్తిచేయుటకు ఆనెలను ఒక సంవత్పరము ధర్మము (వాలాలు) గాంజేసి 
దానినే మట్ొక సంవత్సరము ఆధర్షము (వారామ్ )గాం జేసికొనుచున్నారు, 
మరల చేన్రుడు నివేధించియున్న దానిని వారు ధర్మము-గా (వాలా ల్ఫుగా౯జేయు 
చున్నారు. వారి పాపకార్యమాలు వారికి బాగుగ దోంచుచున్నవి. మణియు 
దేవుడు, అవిశ్వానులైనట్రి జనులకు నన్మార్ల్షము చూపడు, 

వ్యా॥ లర, రి ఎట్టు యూదులును 3) న్లవులును మత ధరమ లలో 
మార్పులు 'చేయుచుండిరో అటులే అవిశ్వానులు కూడ నెలల విషయము మార్చు 
చేయుచు వచ్చిరి, దానిరద్దు ఈ వాక్యములలో. జేయంబడినది, అరబ్బులు ఫూ 
ర్వమునుండి యు సంవత్సరములో నాలుగు నెలలు (రజబొ జాఖాదా, జుల్ హాజ్ 
ము వ్మర్రము) ను గ రవింత్తురు అంట్ వలాటి కలవాముగాని యుద్ధము గాని 

al 

నన. 
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చేయరు, వ్యాపారము, యాత, (ప్రయాణము, శాంతిగా జరుగుచుంజెను, 

కాని కొందజు ఆరబ్బులు ముహ[రము నెలలో యుస్ధముచేయవ లె నన్నవారినాయ 

కుం ఈసంవత్సరము, ముహర్శిము నెలకు బదులుగ నఫరు నెల ముహ[ర్రమునెల 

అగును అని దానిని వెనుకకు తోని సఫరునెల ముందుగా. చేసికొని యుద్ధ 

మాడుచుండిరి. మణుసటి సంవత్సరము "నెలల సంఖ్య పూర్తి రిశేయుట కే క యథ 

(పకారయ మువ్నారమునెల, ముహ[ర్రముగా నుండును. అందు యుద్ధము చేయ 

రాదు అని (పకటించుచుండిరి. అట్లు చేయకూడదు, "దేవుండు లోకమునుసృషిం 

చిన దినమునుండి సంరత్సరమునకు పం జెండు నెలలు. అందు పా చ్చుతగ్గులు 

లేవు, అందు నాలుగునెలలు గౌరవనీయములు, అందు యుద్దము సలుపరాదు. 

ఇదియే స్థిరమైన మార్గము, దీనికీ వ్యతిరేకము గ పోయి తన్యాయము చేయ 

రాదు, జకవళ శాఫిట్ల్ ఆ నాలుగు నెలలలో యుద్ధము (పారంభించినచో ముస 

ల్మానులుకాడ వారిని మారొ-నవచ్చును. మసల్మానులు తామై యుద్ధము 

(ఫారంభము చేయరాదు. ఎట్లు కాఫిర్లు అందును కలిసీ యాుద్దమాడుదురో 

అటులే ముస సల్మానులు యుద్ధమాడవ లెను, అందు ఏలాటి అక్రమము చేయక 

భయభక్తులు కలిగియుండినే "జీవుని నహాయము కలుగును. 87, ఆవిశాఏనులు 

తామ చేయు పాపశారన్రిమలను మంచివిగాం దలంచు చున్నారు. కావునమంచి 

చెబ్బరుల తెలివియే లేకపోయినపుడు వారికిసనాార్ణము లభింపదుఅని హౌ చ్చు 

రింపంబడియ. ెంజెప్పిన నాలుగు నెలలలో యుస్ట్రము ని-పే,ధింపంబ డెను. ఆవి 

నా స్వయముగ ఆందు యుద్ధము వేయవచ్చును అని నిషిద్ధమైన దానిని 

షద్ధము (వాలాల్ ) గ చేయుచున్నారు. 
ట్ ల 

88, యా-అయ్యూ-వాల్ _లజీన-ఆమనూ- లకుము"ఇజా-ఖీల - లకు - 

మున్-ఫి-రూ_కీ -సబీ-లిల్లా హిస్ న-ఫాఖల్తుక్-ఇలల్ -ఆ -అర్ జి-ఆరజీ-తుమ్-బిల్- 

హాయా- తెద్- దున్యా- మినల్ _ఆఖర తి-ఫమౌ-మ తౌ- ఉల్-వాయా- తిద్ - దు 

నాష్టీ-ఫీల్ ఆఖిరతి-ఇల్లా-ఖలీల్. 89. ఇల్లా-తన్ -ఫిరూ- “యుల -బిబ్ " రమ్ - 

ఆజా-బన్ "అలీమన్-వ'యస్-తబొదిల్ -ఫామన్-ైర-కుమ్-వలా - తజురూవా- 

మై-అఆన్ -వల్లావు-ఆ లా-కల్లి-మైఇన్ ఖదీర్ . 

86. ఓ ముసల్మానులార ! "దేవుని మార్షమందు బయలుచేరుండు అని. 

మోతలతో చెప్పయడ గా మారు భూమిపై పడిపోవుచున్నా శే, మీకేమెనది. మీరు 

పరలోకమును వదలి ఇపాలోగ జీవనముతో తృ ప్రిపడుచున్నా రా! పరలోక 

ముయెదుట ఇపాలోకమునందలి లాభము మతి చాల స్వల్పము, 89, మోరు 
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బయలు'దేరనిచో “దేవుడు మికు దుఃఖకరమైన శితనొనంగును, మజి మీకు 
బదులుగ ఇతర జనులను 'ెచ్చును. వణి మారాతనికి కొంచెమైన నష్టము 

చేయంజాలరు, మలియు "దేవుండు సర్వముమై శక్షిగలవాండు, 

వ్యా! 88. ఈ వాక్యములలో “తబూకు” ౮ యుద్ధము నకుం గాను మునల్మా 

నులకు పే రేపణగలదు, పూర్వ వాకష్థియమలలో యహాదులతోను ష్ వె9.స్తవుల 

తోను యుద్ధమాడవలెనని (పోత్సాహముండాను, ఆ వాక్యములన్నియు -కఈవా 
క్యములక్రు ఉపోధ్ధాతమువంటివి. ఈ వాక్యములు తబూకు యుద్ధమును సూచిం 

చుచు వాక్యము లక్ ఉపో ద్దాతమువంటివి. మకా. విజయము నేకును, హునైను 

యుద్ధము నకును తరువాత పీజీ తొమ్మిదవ యేయీ సిరియా (పామ్) రాజగు 

గస్వాను రోమనురాజు సహాయముతో మదీనావరము వె దాడి వెడలు చున్నా 
డని వా(జత్ ముహామ్మిదువారి కిం "దెలిసెను, ఆందుకు హాజ్రత్ ర సూలువారు, 
సిరియా సరిహాద్దలకుంబోయి శతు)వును మార్కొనుట మంచిది యని తలంచి 
ముసల్మానులందటు ధరర యుద్ధము (జిహోదు) న కె సిద్ధయముకావ లెనని [ప్రకటిం 

చిరి, అపుడు త్రీవమైన యుండ కాలము, కలివుండాను. ప్రయాణము కూడ చాల 

దూరము. ఖర్జూరపు తోంటలు పుడియుం'ెను. నీడలలో హోయిగా నుండు 
"కాలము, ఇట్టి స్టితిలో దూరదేశమునకు పోయి రోమనువంటి రాజును మార్కొ.. 
నవలెనన్న గొప్పే భ _క్విశ్వ్వాసములును ైర్యమునుకావలసియుం డెను. కావున 

వంచకులు సాకులు వెట్టుకొని బయలు చేరకపోయిరి, కొందు ముస సల్మాను 
లకు సోమరితనముచే యుద్ధము నకు పోవలెనన్న బరువుగా నుండెను. తుదకు 

కొందజు తప్పు ఆందటు మున సల్మానులు ముప ప్పది వేలమందివజుకు బయలుచేర 

తబూకు అనుచోటునమశకామువేనిరి, యుద్ధము సంభవింపలేదు, హాజ్ రసూలు 
వారువచ్చిన విషయమునిరియా వారికి చెలీసి రోమనురాజు నహాయమువేండిరి. 
కాని రాజు వారికీ నహానోము చేయలేదు. కావున సిరియా జనులు యుద్ధమా 
డక్ వె గంబకలవారిక కానుకలు పంపిరి, ముసల్యానులు నురశవ్న్ తముగా “తిరిగి 

మదీనాపురము చేరిరి, ఈదండయ్మా తవలన ఇస్లామ్ విరోధులు చాల భీతి గలి 
"గను, వంచకులకు అవమానము చేకూరెను. మదీనాలో నే నిలిచిపోయిన కొం 
దలు ముసల్మానులు సీగ్గుపడిరి, కావున ఈ వాక్సములో "దేవుండు మునల్మాను 
లకు యుద్ధమునకు (పో క్సాహపఅ చెను. ఇహలోక కొద్ది సాఖ్యమునకుంగాను 

యుద్ధము వదలుట ఉన్న తదశనుండి హీనదశలోంబడుట , కావున మునల్యానులు 
పరలోకమును వదలి బ్రిహలోక సౌఖ్యములను పాటింపరాదు, వారి కన్ను సదా 
పరము పెననే యుండవలెను, 39 ఓ ముసల్మానులార ! |! మారు సోమరితనము 
వహించి యుద్ధమునకు మీరు బయలుబేరనివో దేవుని పని నిలువదు. ఆతనిపని 
మాపైన సే యొధారపడి యుండ లేదు, ఆతండు సర్యశ కండు, ఆతండు తన 
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ఇస్లామ్ మత సేవకొటకు మోకు బదులుగ ఇతర జనులను నియమింపంగలండు.. 

అపుడు మీరు "దేవుని (ప్రీతికి పాత్రులు కాకపోవుదురు సుమా ! ఆని "పొచ్చ 
రింపంబడియను. 

40, ఇల్లా-లేన్ నురూహు-ఫఖద్ "నసర-వుల్లాహు -ల్లిజ్ -అఖ్ -రజవూుల్. 

లజీన-కఫరూ-సాని-యస్- నెసాలజ్ _హుమా-ఫిల్-గారి-ఇద్ -యఖూలు.లి-సౌా , 

హిబీహీ-లా-తవా-జన్ -ఇన్నల్లాహా-మఆనా-ఫ -అన్. -జలల్లావు-సకీ-న తవా " 

అలై హి-నఆయ్యదవూ-బి-జు నూ దిల్ -లమ్ "త రౌపహో-వ-జఆల-కలి-మతల్ - ల 

ే.కఫరున్-సుఫ్లా-వ-కలి-మతుల్లాహి-హియల్ _ఉల్యా-వల్లావు అజ్ జన్- 

వాశీమ్. 
40. మారు ప్రవక్తకు సహాయము చేయకున్న నేమి ! అవిశ్వాసులు ఆత. 

నిని పాణిందోలినపుడు ఆతండు ఇద్దఆిలో రెండవవాడు గానుండియాయిద్దఅు 

గువాలో నున్నపుడు తన స్నేహితునితో నీవు దుఃఖంపకుము, నిశ్చయముగా 
దేవుండు మనతో నున్నాండు అని పలుకుచుండినవుడు బేవ్రుండు ఆతనికిసవశీయ 

పడెను.  వీదప 'ేవుండు ఆతనికి శాంతి నొనం7గను. మళియ మారు చూడ 
నట్టి చెన్యములలో నాతనికి బలముసంగాను. మణి ఆవిశౌానుల మాటను 

శ్రీందగునట్లు చేసెను. మణి "దేవుని మాటయ్ నదా మెగా నుండునది, మణి 
"దేవుండు సర్వశక్కుండును వివేచనా పరుంతును, 

వ్యా! 40. ఓ ముసల్మానులార! మోరు (ప్రవక్షకు తోడు పడకున్న నేమి 

పర్వాలేదు, దేవుల అతనికి సహాయు(డును రతకుండును, దానికి సాత్ష్యము:- 

మక్క్మా-ఖు రె సుల కుటనుండ తప్పించుకొనుటకై దేవుని సెలవు పొంది (ప్రవ క 

సారుఆను గుహాలో మూండుదినముల వలకు దాగుకొని యుంజెను. అపుడు 

(ప్రవక్త యొక్క- (వీయుండగు అబూబకరుమా తము ఆగుహాలోనుండాను, అట్టి 

సమయములో శ(త్రువులనుండి ప్రవక్త నురత్షిం చెను అది యొట్లన మక్కా_కా 

ఫి ర్షందజు సభచేసిఆందు హజ్రత్ మహవామ్మదువారిని చంపవలెనని తీర్మానిం 
చిర, ఆవిషయము వైగంబరుల వారికిందెలిసి చేవుని "సెలవు వలన తమ పడక 

హజ్రత్ అలీ గారిని పరుండ వెట్టిఇంటిని చుట్టుకొనియున్న శాఫిర్ల గుంపులో 
నుండియే వెడలి అబూబికరునుతోడుగC దీసికొనికొన్ని మైళ్ళ దూరముననున్న 
సౌరు ఆను గుహనొద్దకుచేరిరి. ఆగుహ కొండ వైన చాల నెత్తులోనున్న ది,అం 
దుపోవుటకు ఒక దోవమా(తేముగలదు, అఆదోవ యును చాలయితునై నది,నిలిచి, 

, కూర్చుండి ఆందుండి (ప్రవేశించుటకు పీలులేదు. పరుండి యే దూరివళెను. ముందు 
76 న్స 
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ఆబూబకరు గారు గువాలో (ప్రవేశించి యచ్చటిచోటును శుభపలణుచి రంధ్ర) 

ములను గుడ్డలతో మూసిరి, ఒక రంధమునకు గుడ్డ లేకుం డెను, దానికి తమ 

మడమనుంచీ చెగంబరుల వారిని లోపలికీ రమ్మని పెలచిరి. అపుడు సె గంబరుల 

వారు గుహలో ప్రవేంచి అబూబికరి గారి తొడవై తలనుంచి నిద్రపోయిరి. 
అపుడు ఒకపాము ఆబూబికరుగారి మడమను కలిచెను. కాని అబూబకరుగారు 

వెగంబరులవారి నిద చెడిపోవునేమో అని కాలు కదలింపక యోర్సి యుండిరి, 

వాల్ రనూలువారు నిద్రనుండి "మేలుకొని సరయు కణ చిన విషయము తెలిసి 

త్రమ యుమ్మిని పొము కలి చిన చోట నటింపంగా స్వస్థ సతయాయును, మళ్ళా 

కాఫిర్లు వెగంబరులవారి కాలిజాడలను బట్టి గుహను “సమివించిరి, అప్పటి! 

"జీవుని మహిమ వలన సాలెపురుగు గుహద్వారమునకు వల ఆలియుండెను, 

అచ్చట పావురము గుడ్డు పెట్రియుండెను. అదిచూచి కాసఫిర్టు తమలోతామే ఇం 
దు ముహమ్మదు(ప వేశించి యున్న చో వల తెగి గుడ్డుపగిలియుండును, కావున 
ఇందు (ప్రవేశింప లేదని తలంచి తిరిగిపోయిరి. "కాఫీర్ల పాదములు అబూబకరు 

గారికి కనంఎడుచుండెను. ఆదిచూచి చింతించి ఓరసూలల్లాహి! శ త్రువులుకొం 

చెము వంగి చూచినచో మేము వారికి కనబడుదుమ అని విన్నవింపంగా హా 

(ఉత్ రసూలువారు నీవు చింతింపకుము. ఇచ్చట మనమిద్దణుమే లేము. మనకు 
తోడుగా దేవుడున్నాడు అని ఓదార్చిరి, అపుడు "దేవుని మహిమ వలన పై 

గంబకుల వారికిని వారి మూలమున ఆబూబకరుగారికిని మనశ్శాంతి గలి-గను. 

కన్నులకు కానరాని "దేవుని చేవదూతలు వారికి బలము నొసంగుచుండిరి. ఇట్లు 

వారిద్దణు ఆందుమాడుదినములుండి తరువాతనురశక్సి తముగా మదీనావ్రురముచేరిరి' 
చూడుడు, డేవునిమహిమ వలన అన్నిటికంశు బలహీనమైనసాలెవురుగువలన 

గొప్ప కోటకంకు (వపయోజనకరమాయిను. దేవు: డురశ్షింపనున్న శత్రువులు వీమి 

చేయంగలరు, అట్టు కాఫిర్ల కుట్రను సాగనీయక వారి మూటను (క్రిందుగం చేసీ 

"దేవుండు తనమాటను వెంగాంటేనె నెను. సదా చేవుని వూటయీ చెలును, ఆతండు 

'సర్వశ క్రుడును వివేచనా పరుండును, ఆతని (ప్రతికార్య్యయలో నేదోయుక రహా 

స్య ముండును, 

41. ఇన్-ఫీరూ- ఖిఫాఫన్-వ-సీఖాలన్-వ-జాహిదూ- -బీ-అన్వ్యూలికుమ్ - ~ 

వ-అన్ఫుసీ సి-కుమ్-ధీసబీ లిల్లాహి-జాలికమ్-ఖైరుల్ -లకుమ్-ఇన్ - -కున్తుమ్ - తలా 
లమూాన్. 

41. లేలికంగాను బరువుగాను బయలుబేరుండు, మణీ మారు మోధన 
మును మీ (ప్రాణములను చేవుని మార్పమందు వినియోగించు చు యుద్ధమా డుం 
డు. మీకు తెలిసినచో నిందు మీకు మేలున్నది, 
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వ్యా! 41. యుద్ధము నకు అందటు వడలవలెనని (పకటింపం బిడునపుడు 

కాలి బంటులును రకాతఘును, బలహీనులును, బలిష్టులును యావనులును వృ 

ద్ధులును నిజు'వేదలున్సు ధనికులును ఆందజును వలాటి సాకులు పెట్టుకొనక 
యుద్ధయనకు -వడలవలెను. యుద్ధము సలుపుటలో ఉభయ లోకముల చేలున్నది 
[గహౌంచినవారికి బాగుగ డానిమేళ్లు తెలియనగును, 

42. లౌశాన ఆరవన్.ఖరీబన్ వ-సఫరన్-ఖా సీదల్ -లత్ - తబడొక-వలాకిమ్ 
అణాల జాలీ అలీని 

బడిదత్_ అలైహా-మమ్.- ముఖ్” ఖతు-వస-యమా-లిఫూన-బిల్లాహి-లవిస్తతేఆ 
ఇతిక్ట 

నా-ల- ఖరజ్బా -మఅ- కమ్ -యుహ్ొ-లికూన-అఆన్ -ఫ్రస వుమ్ -వల్లావు-యఆ- ల 

ము-ల్షన్న -హుమ్ -ల-కాజెబూన్ . 

49. "దెగ్గణలో నే సొమ్ముండి ప్రయాణము ేలికగానుండి యుండినచో 

తప్పక వారు నిన్ను వెంబడించి యుందురు. కానివారికి [ప్రయాణముదూరముగ 

తోంచెను, ఇయవారు మాకు శక్తి యున్నవో తప్పక మేము మావెంటబయలు 

-దీళీ యుందుము అని దేవుని పేరుతో (ప్రమాణములు చేయశురు. వారు తమ 

యాత్మలను నాశము చేసీకొనుచున్నారు. మజీవారు అసత్యవంతులని డద 

వునికి. దెలియును, 

వ్యా! 42, ఈవాక్యమందు వం చకుల విషయము చెప్పంబడినది. పుయా 

ణమలో కష్టము లేకుండ సులభముగా సామ్ము (విజయధనము) లభించునని ఆశ 

య మున్న చో వంచకులు తప్పక ముస్మలా నుల ఇంట యుద్ధమునకు బయలు 

చీటి యందురు, కాని తబూకు యుద్ధము సీరియా సరిహద్దులలో జరుగును. ఆ 

ది చాలదూరము. ఆ(పయాణములో కాల కష్టములున్నవి. కావున వంచకులు 

మదీనాపురములో నే నిలిచి యనేక సాకులు చూపసాగిరి. ము సల్మానులుబయ 

లుదేటు నపుకును యుద్ధమునుండి తిరిగి ,వచ్చినవుడును అబద్ధ] (ప్రమాణములు 

చేసీ తప్పించుకొన వలెనని యత్నింతురు. వంచకులు పలుకునది, ,నిజముకౌదు, 

అది దేవునికి బాగుగ దెలియును, వారు ఎన్ని[ప్రమాణములు , చేసీనను వారి 

వుచనదాంగదు. ఆదిబయలు పడును, వంచకులుచేయు మాసముల ఫలితము వారి 

శే లభించి త తుదకు తమ నాశము చేసికొనుదురు. 

48, "ఆఫల్లావు" -ఆన్క- -లిమ-అదేన్త-లవుమ్-వాశ్తా-యత్యబయ్యన 
ల ల 

కల్ - మనమున కషలమల్. కాజెపీన, శక, లాాయేస్ స-తాబీను-కల్- లజే 

న_ యూమినూన-బిల్లాహి-వల్ -యామిల్ -ఆఖిరి-అన్
 యాజా-హీదూ-బీ- అమా 

లి-హిమ్-వ-అన్ -ఫుసీహిమ్ -వల్లాహు- -ఆలీముమ్- బిల్-ముత కృ-ఖీన్. క5ఇన్నమా 
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యస్-తొజినుకల్ -ల జీన-లా"యూమి-నూ న-బిల్లాహి-వల్-యా+మిల్ - ఆఖరి. 
వర్ -తౌబత్ -ఖులూ--బువఎమ్-ఫవుమ్ ఛీ- రె బిపామ్-యత-రద్ద-దూన్. 

48, దేవుండు నిన్ను క్షమించుణాక ! స సత్యవంతులు నీఫ్ స్పష్టపడి ఆస 

త్యవంతులు నీవం బెలియునంత వఆకు నీవు ఎందులకు వారికీ "సెలవు నొసంగి 

లివి, 44, "దేవిని తుదిదినమును విశ్వ సీంచినవారు తమ ధనమును (వొణముల 

ను వినియోగించి యుద్ధమాడుటను తేవ్పించుకొనుట-కె నీతో సెలవు నడుగరు, 

'ముణీయు భోయభ కులు గలవారిని "దేవుండు బాగుగ నెలుంగును. 46. "జేవునిని 

తుడిదినమును విశ్వసింపనివారు మాత్రమే నీతో సెలవు ఆడుగుదురు. మణివారి 
హృదయములు నంచేపాములో పడియున్నవి, కావున వారు తేమతమ సందే 

పాములో నే పడి బేవ్లులాడు చున్నారు. 

వ్యా॥ 48, వంచకులు తబూకు యుద్ధమునకు వెడలక వైగంబరువారి స 

న్ని ధికీ వచ్చి మేము రాయాలము, మేము మదీనాలో నే యుండునట్లు మాకు 
నెలవొనంగ వలెను అని విన్నవించిరి. దానికి వాజల్ రసూలువారు, వంచ 
కులు వచ్చుట వలన కౌంతిభంగమే గలుగును గాని (ప్రయోజనము లేదు అని 

తలంచి వారికి సెలవొసంగిరి. అటు సెలవొసంగుట వలన వంచకులకు మఆింత 

సాకు దొరశెను. చేము వైగంబరులవారి స్పలవు పొందియే నిలిచి పొోతిమి 
అని పలుకసాగిరి. కావున వారికట ట్ల సెలవియ్యక వదలి "వెట్టినచఛో వారు తమం 
తట తామే నిలిచిపోయి యుందురు. ఆపుడు వారి వంచన యును ఆసత్యమును 

అందలికీ స్పష్టయమగా౭ "దెలిసి యుండును. కావున ఓ(పవక్ష! నీవెందులకు వారి! 

చెలవాొనంగి తివి. ఇది సమయోచితము కాదు, కావున నిన్ను దేవుండు క్షటుం 
చెను. 44:థ్, ఈవాక్యములలో యుద్ధమున కు పోక నిలిచి పోవుటకు నెలవు 
ఆడుగువా రెల్లివారు, అదుగనివాశెట్టివొరు అని సూచింపంబడినది, నిజమైన 
భ్కీ కీవిశాస సములుగల మ ముసల్మానులు తమ ధనమును తము (పాణములును సర్వ, 

ము "దేవుని (పీతికే విని యోగించి యుద్ధమాడుదురు. వారుయుద్ధమునుండి నిలిచి 
పోవుటకు సాకులు పెట్టుకొని "సెలవు తడుగరు. కాని. -దేవునినో పరలోకమును 
నమ్మక నం జేపాములు 'గలిగియున్న వంచకులు యుబభ్దమునుండి నిలీచి పోవు 
టకు అబద్దమైన సాకులు "పెట్టుకొని సెలవు కోరుదురు ఇట్టివారికి బేవుని వా థా 
కము లందు నమ్మకము తేనందున సందేవాములలో పడి చేవ్రలాడు చుందురు, 

కర, వలా- అరాదుల్. -ఖురూజ" ల ఆఅద్దూ-లహూ- ఉద్దతన్" వలాకిన్ -క్రరి 
ఏ అలన ఎజి లాలాటీ ఎంటీ) 

వాల్లా-వాంబి" ఆసవబుమ్-న 'సబ్బతావుుమ్-వ- ఖీ-లఖ్- ఉదూ-మలల్ "ఖా? దీన్, 

47, లా -ఖరజూ-ఫీకుమ్-మూ-జా దూకమ్-ఇల్లా-ఖ-బాలన్ -వల-ళొజటా- ఖిలాం 
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లకుమ్-యబ్-గూన-కుముల్-ఫిల్ -నత- త.వ-కీకవ్- సమ్మా-ఊన-లహుమ్ "వల్లా 

వా అలీ .ముమ్బీజీ-జాలి-మోన్.48, లఖ-దిజ్ తగ-వుల్ _ఫిల్ -నత-మిన్.ఖ -ఖను- 

వ-ఖల్లబూ లక ల్ - ఉమూర “హతా-జాఅల్- వాఖ్ ఖూ-వ-జహూర- -ఆమ్ రుల్లాహి- 

వవుమ్-కారివూన్, 49. సమిన్ హుమ్-మన్-యఖూ- -లూజల్ లీ వ-లా-త ఫ్ - 
ల బాలల 

తిన్నీ-అవా-ఫిల్ - ఫిల్ నతి-సుతూ-వ-ఇన్న- జసాన్న మా ల-ముహీ-తతుమ్- బిల్ - 

శకాఫిరీన్, 

46. మటియు వారు బతలుడేణవతనని కోరియుండినచో తప్పక 

'దానికింగాను వారు సామగి) సిద్ధపల చుక్ నియుందరు. కాని వారు పెడలుట 

"దేవుని కిష్టము లేధు, కావున వారిని నిలివి వేసెను. మజీకూర్చుండియుండువారిల్ 

మోరును ' కూర్చుండి యుండుండు అని వారితో చెప్పంబజెను. 17, వారు మోతలతో 

వెడలినను మావిషయము 'చెడుగు తప్ప వేకుమియు వృద్ధి కలిగింపరు. ముల్ 

ఉపద్రవము కలిగింప కోరి మొమధ్య ఆటునిటు దిరుగుదురు. మణి మాలో 

కొందబు వారికీ గూఢచారులు గలరు. మణి దేవుడు బాగుగ దుర్గారుల 

నెజుంగును, 4, వారు దీనికి పూర్యమును వెడుగు చేయవలెనని కోరు చుం 

ణమ. మినీ కార్యములను తల|క్రిందుల గంజేయు చుండిరి, తుదకు సత్యయ వచ్చెను. 

"దేవుని యాజ్ఞ స్పష్టముగా జయముపాు దెను. మతి వారికి ఇష్టము లేక నే యుం 

డెను, 49, మలి వారిలో నొకండునీవునాకు సెలవు నొసంగుము. నన్ను దుర్మా 

ర్లములో పడ-వేయకుము ఆని పలుకును, వినుము, వారు దు ర్మార్లములో నే కుడి 

పోయినారు, మణీ అవిశ్వాసులు నరకము చుట్టుకొనును, 

వ్యా! 46. నంచకులు యుద్ధమునకు -వెడలవలెనని కోరినచో వాకు 

దండయాత (పకటన వినిన తోడనే యుద్ధసామ్మగి నీద్దపణి చుకొనియుందురు. 
కాని వారికి ఫూర్వమునుండి యే యిస్టములేదు, అందుచే "వారు యుద్ధసామ్యగి 

సిద్ధపణి చుకొనక లేనిపోని సాకులు “పెట్టుకొని యిండ్లలో నుందడుటోన నిల 

వడుగు చున్నారు, వంచకులు యుద్ధమునకు (గాను వెడలుట దేవుని కిప్హములేదు, 

అందుచేతనే వారు సోమరులై శ్రీలివలె గృహములలో కూర్పుండాటకు కోరిరి, 

అటులే మిరు కరార్చుండుండు అ9 వారితో "వగంబరులవారు సులికిరి 47 

వంచకులు యుద్ధమునకు ముసల్మానుల వెంట -వడలినను లాభామనకు బదులుగ 

నష్టమే గలుగును, వంచకులు తమ విజీకితనమువలన తాము ఛైరన్టిము ఏడు 

నది గాక ముసల్మానులకును ఆర్యులు గాం "వేయుదురు, లేనిజోని వదంతులు 

"లేవీ పరస్పరము , కలహములు కట్టించి చడుగును ఉపద్రవమును వృద్ది "నేయు 

దురు, అందువలననే "దేవుండు నారు యుద్ధమునకు వెడలకుండ వారినిచాని 
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వంచకులు మునల్నానుల వెంట తమ గూఢ చారులను పంపిరి, ముసల్మానుల సైని 

కలలో జరుగు విషయములను చెవియొగ్గి వినుచు వంచకులకుం చెలుపుదుర్పు. 

ముసల్మానుల శ్రార్వసావాసములు చూచి గూఢచారులు ఆ విషయము వంచ 

కులకు దెలుప్రునపుడు వంచకుల గుంజెలు పగులును, ఇదియు నొకవిధమెన 

మేలే గడా! ఎవరు దుర్మారులో వారు దేవునికి బాగు గం చెలియును. వారికి 

దగినట్లు శిక్ష విధించును. 48, వంచకులు పన్ను కటలు కొ క్తవిగావు. దీనికీ 
ఫూర్వముగూడ అనేక కుట్రలు బ్రస్తామ్నక్రు విరోధముగ పన్నియున్నారు, 

వహా(జత్ రసూలువారు మదీనాపురమునకు వచ్చినపుడు, మదీనాలోని యూదు 

లును వంచకులును అనేక విరోధములు గావించి వెగంబరులవారి కార్యము 

లను తలకిందులు గం జయుటకు యత్నించిరి- కాని బ్రస్లామ్ దినదినము వృద్ధి 

' పొందుటనుచూచి సహింప(జాలక మండిపడుచుండిరి, తుదకు బదరు యుద్ధ 

ములో అవిశ్వానులు అపజయము పొంది, సత్యము (ఇసామ్) స్పష్టముగా జయో 

ము పొందెను. ఇది చూచి నోటిమాటలతో మోసవుచ్చవలెనని కొందు 
వంచకులు ఇస్టామ్లో చేరిరి, కాని వారి సృదయమలు అసూయచే మండి 

పోవుచు ఆనేక దోపాములు చేయుచు వచ్చిరి, ఒహుదు యుద్ధసమయములో 
వంచకుల నాయకుండగు అబ్బుల్లాబిన్ ఉ్సై తన యనుచరులను తీసికొని యుద్ధ 

రంగమును విడిచి మదీనాకు సేంగిపోయను. తుదకు ముసల్మానులకు విజయన్ 

లభిం చెను, ముసల్మానుల జయము వంచకులకు ఇష్టముకాదు, "బీవుం డొసంగు 

విజయమును వం చకులు అడ్డగింపంగల రా! 49, వంచకులలో నొకడు జుద్ బిన్ 

ఖైసు అనువా(డు వె గంబరులవారి లోకీ (ప్రవక్త ! మారు నన్ను ఇంటిలోనుండు 

టకు సెలవు నొనంగుండు. రోమను జేశపు స్త్రీలు వాల సుందరులు. నేను వారిని 

చూచిన మోహావశళశు(డునై. దుర్మార్లములో సడుదును, "కావుననన్నువదలి 'పెట్టుం 

డు అని సలిశను. దానికీ నిందు రద్దుగలదు, వంచకుడు తన వంచనను భక్తి 

రూపములో దాంచుచున్నా(డు. వీ(డున్కు ఇతర వంచకులును. దుర్మార్లములోనే 
పడి తుదకు నరక నివాసులగుదురు. 

ఇన్-తు సిబొక-సాసనతున్ -తసూ-హుమ్-వల్పన్-తుసిచ్ క-ముసీబ తున్ 

యఖూలూ-ఖద్ -అఫక్నా-ఆమ్-రనా. మిన్ - ఖుబ్లు. వ-యత-వల్లా-వ-వాుమ్ - ఫరి 

నూన్. 51. ఖులొ-లన్-యుసీ బనా-ఇలా "మూా-కత-బలావాు- లనా-వువ- మొ 
Po 

లానా-వ-అ-లలాహి-ఫల్ -యత-వక్క__లిల్ -మూమినూన్ . 

50, నీకేశాన మేలు గలిగినచో వారి కది కష్టమగును. మట నీ క్షేదెన 

ఆపద సంభవించినచో వారు మేము ముందు గానె మాపని చూచుకొంటిమని 
అదా చాను నాతో 



పలుకుచు సంత్ షసడుచు మరలిపోవుడురు, 51. "దేవుడు మూకంగాను లిఖం 
చినడి తప్ప వేలు మాకు కలుగదు, ఆతంజే వూరతకుండు, మతి ముసల్మానులు 
"దేవునివై ననే ఆభధారపడవ లెను అని ఓ పీవకా ! పలుకుము, 

వ్యా! 50. పాజల్ రసూలువారికీని వారి శిష్యులకును జయముమొద 
లగు మేలు కలిగిన చో వంచకులు ఆసూయచే సహిాంపవేరు. ఆది వారి మనను స్పు 
లకు కష్టము గా నగును, ఎప్పుడైన ముసల్మానులకు యుద్దములో వధింపంబడుట 
మొదలగు వైన ఆపద నష్ట ష్రము కలిగినచో వంచకులూ వాల సంతోషప 

దురు, మల మేము ఆపద తప్పించుకొను మార్లము చూచుకొంటిమి, ముంచే 

నష్టము గలుగునని మేము తలంచితిమి. కావున ముసల్మానుల వెంట యుద్దము 
నకు పోకుంటిమి ఆని డంబాలు కొట్టుకొని తమ సభలనుండి యిండ్లకు వోరలి 

పోవుదురు. 51. దీనికీ నిట్లు జవాబియ్యవలెనని "దేవుని "సెలవ యును, సుఖ 
దుఃఖములు బేవుని నియామము (తఖ్ దీరు) ను అనుసరించి గలుగుచున్నవి, 
మాకు లభించు కష్టనుఖములు "దేవునివలన నే గలుగుచున్నవి. మేము బేవునికి 
విచేయులము. లన్ని స్థితులలోను ఆతనిని వెననే యాభారప డి యున్నా రము, 

ఆతండే మారతకుండు, ఎట్టి కష్టము వచ్చినను ఏ “దేవునికి విభధేయుల మైయుందుము. 
అందు ఏవలాటి కొొలుత చేయము. 

రం ఖుల్ -హల్ "యత-రబ్బిసూ న-బినా-ఇల్లా-ఎనా " దల్ వాన్ -న- 

మొని-వ-నవాను- _నత-రబ్బసు-బికమ్- అన్- యుసీ- బ-కముల్గావా-బి- అజాబిన్" 

మిన్ -ల్రన్-దిహీ-ఈ-బి-ఐదీనో-ఫ-తర బృసూ-ళ న్నా-మత-కుమ్-ము తర బీసూన్ 

52, మా విషయము శెండు మేళ్ళలో నేదో యొకటి మాకు గలుగ 

వలెనని మాత్రము మీరు వేచియున్నారా ! మతి దేవుండు తన శిక మీకు 

౫లిగించును. లేచా మాచేతులనుండి మోకు కలిగించును ఆని మా విషయము 

మేమువేచియున్నారము. కావున మారును వేంచియుండుండు. మేముకూడమాతోం 

చాటు వేచియందుము అని ఓ (పవక్షా ! పలుకుము. 

వొన్టి! 52. "జేవుంయ మాకు రక్షకుడు కావున మెము యుద్ధములో వధిం 

పంబడిన మారు దేవుని (ప్రీతియను స్వర్లనివాసము అనెడీ ములు లభించును. 

లేదా జయముపొందితిమేని విజయధనము అనెడి మేలు లభించును. రెండు 

మేళ్ళలో నేదో యొకటి మాకు లభించునని మిరు మావిషయము "వేచి 

యుండవచ్చును. దీనికి విరుద్దముగ మికు రెండు చెడుగులలో నేదో యొకటి 

-దేవునినుండి మాకు కలుగునని చుము వేచియున్నారము. మోవంచనకు శిత 

గా "దేవుంజే మూవైనే దైన ఆపద పంపును, లేడా మాచేతువార మా 

వం చనకుం గాను శిక్ష విధించి మిమ్ము అవవానపటి చును. కావున మన ముద 
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ఆమ మన గతి యేమి కానున్నదో చూచుటకు చేంచియుండవలెను, తుదకు 

ఎవరికీ మంచి ఫలితము లభఖించునో తెలియనగును, 
మరీ రానీ ౧ 

ర్రి, ఖుల్ -ఆన్ -ఫీఖూ-తె" అన్ -బ "కర్ హల్ -లన్ -యుత-ఖుబ్బల "మిన్" 

కుమ్ "ఇ న్న -కుమ్ -కు న్తుమ్ -ఖామన్ -ఖానీఖీన్ * 64. వమా-మునఆ- వుమ్ - ఆన్ - 

తరుఖ్బల-మిన్ వుమ్ - నఫ-ఖాతు-హుమ్ -ఇల్లా- అన్న - హుమ్ - కఫరూ - బి 
అవీ ల 

ల్లాహి-వ-బి-రసూలిహీ-వ-లా-యాతూ-నస్ -సలాత-ఇల్లా-వహుమ్- కుసాలా- 

వలా-యున్ “ఫిఖూన-ఇల్లా వవుమ్-కారి.వవూన్, 55- ఫలా-తుల్_జిబొక - ఆ 
అంటీ ఇడ 

వ్వూలువుమ్ వలా. కెలా-దువుమ్-ఇన్న మా-యురీదుల్లాహు-లి- యు-ఆజ్ _ 

జెబినుమ్-బిహో-ఫిర్-పాయా- తిర్-దునార్థ్ర-వ_ తట్ -హాఖ_అన్ - ఫుసువుక్ - 
వాహుమ్-కాథీరూన్. 

రక (ఓీవంచకులార) మిరు ఇష్టములోను లేదాఅనిన్టముతోను ఖర్చు 
వేయుండు, (కాని) అది యొన్నటికిని వూనుండి యంగీకరింప6 బడుదు, నిశ్చయ 
యముగమిరు అవిధేయు తైనట్టి జనులు ఆని ఒప్రవ+క్తా ! పలుకును, 54. వారు 
దేవునిని ఆతని (ప్రవక్తను తిరస్కరించి నమాజునకు సోమరి తనముతో వచ్చి 
యిష్టముళేకుండ ఖర్చు చేయుట వలన వారు వేయు ఖర్చులు అంగీకరింపంబడు 
టకు వారికి ఆటంకము గలిగను. 55. కానన వారి ధనము వలనను వారి సంత 

' తివలనను నీకు ఆశ్చర్యముగలు గయగూడదు. బ్రహలోక జీవనమందు దానివలన 
వారిని శిశ్లింపవలెననియ వారు ఆనిశ్వాసులుగ నుండినపుడు వారిప్రాణములు 
పోవలెననియు "దేవుండు కోరుచున్నాడు, ' 

వ్యా! 53 జుద్ బిన్ కాను తాను సిరియా "దేనమునకు వెడలినచోఅచ్చటి 
స్ర్రీలను చూచి మోహింతును ఆను సా పెట్టి నేను యుద్ధమునకు రానుశాని 
ధన మొసంగుదును అని హజత్ రసూలు వారితో పలికెను, దానికి నిందు రద్దు 
గలదు- విశ్వాసము లేనివాని ధనము "దేవుండు అంగికరింపండు. వంచకులు వి 
శ్వాసము లేనివారు, వారుఇష్టముతో మనస్ఫూ ర్రిగా చేవ్చనినార్ల్షముందు ఖర్చు 
చేయరు, ఒకవేళ్ ఖర్చు చేసినను దేవుండు దాని నంగీకరింపండు. “దానికి కారణ 
ము రాంబోవు వాక్యమలోం జెప్పశుడినది, 54, వంచకులు "దేవుని నార్లమునం 
దు వేయ దానములు ఖర్చులు ఆంగీకరింపయడను. దానికి కారణము వారి య 
విశ్వాసము, వారికి భక్సి లేనందున నే వారు పా9ర్ధన (నమాజన) కు ఉత్సాహ 
ముతోరారు. సోమరితనము వహించి దానిని భొరమగాదలచి వత్తురు, వారు 
ఖర్చు ఇష్టము లేకుండ చేయుదురు. కావున అవియంగీకరింపం బెడవు. 5ర్. ధనము 



శాండము 10] సూర యే కౌ బా, 609 

సంతానము అనునవి డేవుని యన్నుగవాములేగదా, ఇవి అట్టి దుర్మారక్తు లకు ఎందులకియ్యంబ జను అను ఆశ్చర్యము భక్తులకుం గలుగ వచ్చును. చోన్! 
నిందు సమాధాన మియ్యం బడినది, ధన సంతానముల వలన అవిశ్వాసులకు గొ 
ప్ప శిక్ష యేం గలుగును, వానివలన వారికి మేలుగలుగదు. ఎట్టు మంచి యాహ్లః 
రము రోగులకు హానికరమగునో ఆటులే ధన సంతానములు ఆవి క్వౌసులకు 
హోని కలిగించును, ఎందుకన ఆవి శాషసులు ఇవాలోక మోహీతులై ధనము 
"సేకరించుటలో' చాల పాటుపడుదురు, ఆందు వలాటి నష్టము గలిగినవారు 
దాని దుఃఖములో నే పడియుందురు, ఇంక (వాణము పోవునపుడు ఇవాలోక 
(పేమ వలన వారశకీం గలుగు కష్టములు ఊాపీింపం జాలము, సదాయా చింతలో 
నే నిమగ్నులై మనస్సునకు శౌంతము లభింపదు. దానికి విరుద్ధముగ ముసల్మా 
నులకు ఇ్రహాలోక పేను యుండదు, ాంబిట్టి సర్వము "దేవుని మార్లమందు. విని 
యోగించుటలో ముసల్మానులకు ఉత్సాహము గలుగును. ఇదియునుగాక ధన నం 
తానముల వలన కాఫీర్లకు గర్వము గలుగును, దుర్భార్లము 'పాచ్చును, తుద 
కు (పొణము పోవునపుడుకూడ అవిశానమే యుండును, కావున వారికి ధన 
సంతానము లున్నవని ముసల్మానులు ఆశ్చర్య మొందరాదు, 

ల! 

56, వ-యవా -లిఫ్లూన-బిల్లాహీ-ఇన్న హుమ్ -లమిన్-కుమ్-వ-మా- హుమ్" 

మిన్ కుమ్-వలా-కిన్న వుమ్-ఖామున్ -యఫ్-రఖూన్, 57, లౌ-యజి-దూన_మల్ 

జఅన్-ద-మగా-రాతిన్-ద-ముద్-దఖ-లల్-ల' వల్లొ-ఇ్రలై హి-వ-హుమ్-యజ్- 
న డా ఎల్ జీ ౦ అవవ 

మ-జహుూన్ . 58, వ-మిన్-హుమ్ -మన్ "యల్ _మిబుక" ఫేస్ సదఖా తిాఫ9న్- ఉఅా 
అనా తీ 

తూం-మిన్- హోీ-రజూ-వఖ)ల్ -లమ్-యుఆ-రూ-మిన్ప+-ఇజా - హుమ్ - యస్-ఖ 
కూ. 59. వలౌ-అన్న హుమ్-రజూ-మా-ఆ తా-వాు"ముల్లాహు- వ - రసూలు 

హూ-వఖాలూ-వాస్-బు నల్గావు-నయూ లీ-నల్లావు-మిన్ ఫజ్ లిపా-వ- రనూలు 

హూ ఇన్నా -ఇలల్లాహి-రాగిబూన్ ం 

రర, మణియువారు మాతో నున్నారని "దేవుని నామముతో (ప్రమాణ 
ములు చేయుచున్నారు, మణి వారుమాతో నున్నవారు కారు, కాని వారు మా 
కు భయపడుచున్నారు. 57, వారికి శరణము గాని గుపాలుగాని తలజా6చుటకు 

చోటుగాని లభించినచో వారు దాని వైపునకు తొందరగా 'పరుగౌత్తిపోయి 

యుందురు. 5కి. మజివారిలో కొండలు దానములు పంచువిషయములో నిన్ను 

నిందింతురు. కావున వారికి దానినుండి యియ్యాయడి న వో వారునంతోషింతురు, 

౯ 



మతీదానినుండి వారికియ్యం బడనిచో కోపపడుదురు, 59, మలియు దే 
వుండును ఆతని పివక్తయును తమకు నిచ్చిన దానితో. తృ్షిపడి డేవుండు 
మాకు చాలును శీభుములో నే 'దేవుండును ఆతని ప)వక్కయును మావ తమ 
యన్నుగహాముశే నొసంగుదురు. మాకు "దేవుండే కావలెను ఆని వారు పలి! 
యుండినచో ముంతలో బాగుండును. 

వ్యా 56: 57. వంచకులు తమ హృదయములలో ఆవిశ్వ్యాసము చాచి 

చెట్టి మసల్మానులకు లభించు లాభములను పొంది భయములేకుండ యుండవ 

'లెనని ఓముసల్మానులార! వారు మేము మోాతోం గలిసి యున్నారయు. మేము 
కూడ ముసల్మానులము అని (ప్రమాణములునచేసి పలుకుచుండిరి, దానిగూర్చి బే 
వుండు ముసల్మానులకు వంచకుల వాస్తవ మైన విషయము తెలుపుచున్నాండయ. 

వారు నిజముగ ముసలాానులు కారు. ముసల్మానులతో బహిరంగయుగ విరోధ 
ము చేయలేక భీతితో అట్లు నటించుచున్నారు. మసల్మానుల నుండి తవ్పించు 
కొనుటకు వారికి వీలు దొరకినచో ఎప్పుడో తవ్పించుకొని పాతిపోయి యుం 
దురు. వంచకులకు తొంతితో నుండుటకు శరణము లభించిన లేదా సౌఖ్యము 

గా వసించుటకు గుహలు దొరకీన లేదా తలదాంచుకొనుటవు తాను దొరకిన ఆ 
చ్చటికి తప్పక పోయియుందురు, అటు వారికి తావు దొరకనందున తప్పు ప్ర 
మాణములు చేసి ముసల్మానులకు మోసపుచ్చుచున్నారు. 58, కొందలు వంచ 
కులును ఆరాబులు (బద్దూలు) దానములును విజయధనమును చెగంబరుల వా 
రు నాస్థ్రియముగ పంచలేదు అని నిందింపసాగిరి, దానికి కారణము వంచకులక 
గల పేరాస, వారు కోరినంతవారి కిచ్చినచ్చో వారట్టు పలుకరు చాల ధనము 
లఖించెనని సంతోష పడుదురు. వారు నిందింపరు, వారు కోరినంత దొరకనిచో 
వారికీలల వేరాసవలన కోపపడుదురు. ఇటి శేరాసగల వారికి నెంతలభించిన 
తక్కు_వయే! కావున వంచకులకు ముఖ్యముగా కావలసినది ధనమే. వారికి "జే 

వుని (పీతి అక్కఅ లేదు. ఒక నిజమైన భకుని యు న్రేళమిట్టుండకూడదు, మున 
లాగనుల యుద్దేశ మెట్లుుడ వలనో రాటోవు వాక్యములో చెప్పు 
బిడినిది, 59. చేవుడుం తన (పవక్షొమాలమున ఎంత నొనంగునో దానితో 
తృప్పి చెంది "దేవుడు ల్రంకమీయ తన యనుగ్రపాము చేయును అని ఆతనివై 
నాధారపడి ధనమునందలి "పేరాస వదలిపెట్టి 'బేవుంజే చాలును. ఆతని పీతి 
చాలును, "దేవుండును ఆతని ప్రవక్రయు "నెంతనొసంగుదుకో అంతే-చాలును పైని 
పలుకుచు తృ మ్మ చెంది యుండుట నిజమెనముసలా శ్రిను భక్తులధర్మము. బ్రట్లుతృ వి 
చెందియుండుట యే మేలు అని బోధింపంబిడి ఇ వాకు యెను. ఇంక రాబోవు వాక్యము 
లో జకాతు దానములలో ఎవరెవరికి హాక్కు_లు గలవో వివరింప బడును, 

60. ఇన్మ-మస్-సద-ఖాతు-లిల్ -ఫుఖ-రాఇ-వల్ మసాకీని-వళ్ _అమిలీన 
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లాటీ 

ఆల హో-వల్ -ముఅల్ల-ఫ తి-ఖులూబువుమ్-వఫిర్ " రిఖాబి- వల్ _గారిమోన-వ-ఫీ- 

నవీలిల్లాహీ-వబ్-నిస్-సబీ లి-ఫరీజతమ్-మి నల్లాపా-వల్లావాు- "ఆలీమున్. వాకీమ్, 

"60. జకాతు దానములు నిర పీదలక్ను అక్కల గలవారికిని జకాతు 

వసూలు చేయు పనిమో(ద నున్న వారికిని ఎవరి హాడయములు ఆకర్టింప వలనీ 

యున్నదో వారికిని మెడలను విడివించుటకును బుణికులకును "దేవుని మార్గ 

మందును, బాట సారులకును పంచవలెను, ఇది చేవుశు విధించినది, మజీయు 

"దేవుడు సర్వము చెలిసీన వాడును వివేచనా పరుండును, 

వ్యా! 60. జకాతు దానము పంచి పెట్టుటలో ెగంబరుల వారిని ఎవరు 

ను నిందింపం జాలరు. ఎందుకన రనూలువారు స్వయమాగ పంచిపెట్టుటలేదు. 

దేవుండు విధిం చినట్లు ప్రవక్త పంచి పెట్టును. జకాతు దానములో ఏదారవరికి 

పాక్కుగలదో యిందు వివరింపంఒడినది (1) నిరు జేదలు (ఫుఖర్యా బొత్తిగా 

నేమియు లేనివారు. (2) అక్క_ఆఅగలవారు (మసౌాకీన్) వారివద్ద కొంత ధనము 

గలదు, కాని ఆదివారి యక్కొ_అలకు పూరి గాదు. (3) ముసల్మాను “రాజు 

ముసల్మానులలో జకాతు వసూలు వేయుటకు కొందజిని నియమించును వారు 

ఆమిలీన్, (4) ఎవరు ఇస్తామ్ స్వీకరింతురని ఆశయమున్న దో లేదా ఎవరికి ఇంకను 

ఇసామ్లో స్టి స్థిరత్వయగలు గ లేదో వారు ముఆల్లఫతుల్ ఖులూాబ్, ఇట్ట వారిని 

ఆకర్షించుట -క జకాతులో కొంతధనమియ్యవ లెను. (5) బానిసలను ఇదీలను 

విడివీంచుటకును (ఈ) అప్పుకుపాలై బుణబాధ పడవారికష్టమును తీర్చు 
టకును (7) "దేవుని మార్హమందు శత్రువులతో యుద్ధమాడువారికీ ్ భనసహోయము 

చేయవలెను. ( క) చాట హీరులు ప9యాణములో "వారియొద్ద ధనములేని చో 

వారికి ధనసహాయము జకాతు దానమునుండి చేయన లెను, వె నెనిమిది విధము 

లుగ జకాతు దానము పంచిపెట్టవలెను. ఇది "దేవుండు విధించినధర్శుము, దేవుడు 

సర్వము తెలిసిన వాండును వి చనా పరుండును. కావున ఎవరెవరు దానము 

(గహించుటకు అన్ట్ములో తగినట్టుగ నియమించును, కావున "జీవుని విధానము 

భక్తులు ఆనుసరిందవలెను. 

61. వ- మిన్ వుముల్ - _ లజీన-యూ యూహా-నన్-నబియ్య- వ - యఖూ 

లూన- వువ-డజా- నున్ ఖల్. ఉజాను- కారిల్ -లవమ్- యూమిను-బిల్లాహి - |వ- 

యూమిను- లిల్- మూమినీన. వ-రహ్- మతుల్-లిల్ -లజీన-ఆమునూ-మిన్ కుమ్ - 

వల్ల బేన-యూ-పాన-రసూలల్లాహి-లవుమ్ అజా బున్-ఆలీమ్. 62. యమ 

లిఫ్లూన.విల్లాహా-లవష్-లి-యుర్- పూకుమ్-వట్లావు-వ-ర సూలుహూ- ఆహాభ 
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ఖు-అన్ "యుర్ -జూవుు-ఇన్-కానూ-మూమినీన్. 68. అలమ్యల - లమూ- 

అన్న హూ-మన్ -యుపోది-దిల్లాపా-వ రసూలచహూ-ఫ-అన్న -లవూ"నార"జవాన్న 

మ-ఖాలిదన్ -ఫీపహో-జాలికల్ ఖ్ యల్ "అజీమ్, 

61, మణీయు వారిలో కొందణు ప్రవక్త విషయము దుర్భాషలాడు 
చున్నారు. మణీ ఆతండు చెవి మ్యాతేయు అని వారు పలుకుచున్నాగరు. మాకో 
అకు మంచి చెవి, అతడు దేవునిని నమ్ముచున్నాండు. మణీ మసల్మానుల మా 
టను నమ్ము చున్నాండు. మాలో విశంషించినవారికిం గాను ఆతడు దయామయుడు 
అని పలుకుము, మజెవరు బేవుని పివక్తవిషయము దుర్భాషలాడు మన్నారో 
వారికి దుఃఖుకర మైన శిక్నయున్నది. 62, వారు మిమ్శుసంతోష'పెట్పటకు మీ యొదుట 
"దేనని ప్రమాణములు చేయుచున్నారు, వారు విశ్వానుళైన చో దేవునిని ఆతని (ప్ర 
వక్కను ఎక్కువగా సంతోవవెట్టవలసీ నది. 68. ఎవండు దేవునిని ఆతని (ప్రవక్త 
నువివోధించునో వానికీ నరకాగ్ని యున్నది. అందు చాడు సదా యుండును. 
ఇదియే గొప్ప యవమానము అని వారికీ తెలియదా ! 

వ్యా॥ 61. వంచకులు తను సభలలో కూర్చుండి ఇఫ్టామ్ నుగూర్చి య 
ఎనగంబరులవారి ని గూర్చియు దుర్భాషలా డుచుందురు, అందె ఎవ్యడెన అయ్యో! 
మాపలుకులు రసూలువారికిం చెలియ నేమో అని పలికిన ఇతరులు, భయపడ 
నక్క_అ లేదు, ఆయనవద్దకు పోయి తప్పు పినాణములు చేసి తవ్చీంచుకోవచ్చు 
ను, ఆయన చెవి మేము చెప్పినదంతయు విని సమ్మతించును, కావున మూ "కే 
మియు హోనిలేదు ఆని పలుకుదురు, వంచకులు ఇట్లు పలుకుటకు కారణ మేను 
నంగా హజ్రత్ రసూలువారు తమ నుగుణములచే వనంచకులు చేయు ప్రమా 
ణములు తప్పు అని తెలిసీయు దానిగూర్చి వంచకులకు వమియు చెప్పక వారిని 
వదలి పెట్టుదురు, ఆందుకుమూఢ్యులైన వంచకులు, వాజ్రత్ రసూలువారు మోసపో 
యినారని తేలంచుదురు. చానికింగాను దేవు డిట్లు పలుకుచున్నాంయడు. ఓ వం 
చకులారా ! వైగంబరులవారు అట్లుండుట మాకే ములుగదా |! అట్లు కానిచో 
మీరు గీకి ంపయిడుదురు గదా! బవృశ) వె గంబరులవారు మిమ్ము తమించు 
టను చూచి మీరు సన్మార్లమునకు వచ్చిన రావచ్చును. మోతప్పు మాటలు 
విని పీన క్ష యూరక ఉండుటవలన మూమాటలు ఆయన నమ్ము-చున్నా (జని 
(భమపోవండు, (పవ _క్ర్షకు నమ్మకము "దేవునియందును భ్రక్కులగు ముసల్మాను 
లందును మూ తేము గలదు. మీలో నెవరు విశ్వాసులని నటించుచున్నారో వారి 
విషయము (ప్రవక్త యూరకుండుట వారియందు కనికరము చేసీనట్టు అని యను 
కొనుండు, ప్రస్తుతము అట్టి కపటులను. బహిరంగమయుగ ఆవమానపలు చుట లేదు, 
మణి వంచకులు చేయు కుటలును, దుర్భాషలును "దేవునికి చెలియును, అట్ట 
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వారికీ దుకిఖకరమైన శిక్ష కలుగనున్నది, దాని కింగానువారు వేంచియుండవాలను, 
వ్యా! 62, ఒకపుడు హ్మజత్ రసూలువారు వంచకులుచేయు కుట్రను 

పట్టునవుడు వంచకులు ముసల్యానులయుద్దపపోయి ఓయీ! యే మట్లు చేయ 
లేదు. జేవుని ప్రమాణము అని పలుకుచు ముసల్మానులను సంతోషెటుటకు 
యత్నీంతురు, ఇట్టిది "దేవుని యొద్దను ఆతని (ప్రవక్త యెదుటను సాగదు, పంచ 
కులు నిజమైన విశ్వాసముగలవ్నారెనచో ముందు కేవునిని ఆతని ప్రవక్తను సం 
లోవవెట్రవ లెను, 68. "దేవునిని ఆతని (పవ కను విరోధించువారికి సదా నర 
శాగ్ని నివాసమున్నది. ఇది చాల అవమానకరమైనది ఆని వంచవలకుంచెలియ 
లేదా! ఇవాలోకములో వంచకుల మోనము బయాలుపడి వారికీ అవమానము 
లభింపటూడదు అని వంచకులు అట్లు కు[టలుచేయుదురు. కాని పరలోకములో 
నరక నివాసమునలన లభించు అవమానము ఇపహాములో గలుగు ఆవమాగమున 
కంకు నెక్కు_వగా వంచకులకు లభించును అని హె చ్చరింప (బడియిను. 

64, యహ్-జరుల్ -మునాఫి-ఖూ న"ాఅన్"తునజ్-జల-అలై పామ్ - సూర 

తున్ -తునబ్బీ-ఉవుుమ్"బిమా-ఫీఖులూ-బిహిమ్-ఖులిస్ తవా. జిఊ ఇన్నల్లాహా 

ముఖ్ -రిజుమ్ "మాతహౌ-జరూన్, 

64. తమ హృదయములలో నున్నదానిని న్సష్టముగాం 'బెలువునట్టి 

“సూరా” ముసల్మానులకు లభించునేమో అని వంచకులు భయసడుచునుందురు, 

మీనము పరిహానమాడు(డు. మీరు భయపడుదానిని తప్పక దేవుడు బయలుపజు 

చును అని ఓ పివక్తా ! పలుకము. 
వాన్ట! 64. వంచకులు తమ సభలలో బ్రస్థామ్మత ధర్మముల విషయ 

మును హజత్ రసూలువారి విషయమును ముసల్మానుల విషయమును పరిహో 

సమాడుదు ఆనేక దుర్భాషలాడుచుందురు. . వీరి పలుకులు హజత్ రసూ 

లువారికిం దెలసీన భయములేదు. తప్పు పమాణములాడి న చేఆయన మన్నిం 

చును అని తలంచియు దేవుడు ఖురానులో వంచకుల క1టలు తెలువు నేమో అని 

భయపడుదుందురు. నూరా అనగా కొన్ని వాకక్ణముల సమూహాము, వంచ 

కుల స్వభావమునుబట్టి వారికి గై ర్యములేదు. వారుచేయు రహస్య క[టలు 

బయలుపడునే మో అనివారికభయము గలుగుచుండును.దాని కీ "దేవుండు ఓ వంచ 

కులార ! మీరు ఎగతాళిచేయు చు నుండుండు. మారహస్యములన్నియు దేవు 

నికిం చెలియును, వానిని బయలుపజఅచి మిమ్ము అవమాన పఆఅుచును, 

65, వలఖఇన్-నఆల్-త-వఖమ్-లయభఖూలున్న ఇన్న మా-కున్నా-నఖూ._జు- 
జ లీ 

వనల్ -ఆబు-ఖుల్ -అబిల్లాహి-వ-ఆయా 'తిహీ-వ-రసూలహీ -కున్తుమ్ - తస్= 
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(an ఆతీ జ్ఞ టి లీ జీ టా 

తవ్ం-జీఊన్. 66. లా-తల్.తజిరూ-ఖద్-కఫర్-తుమ్-బలీద - ఈమానినమ్ 
నా 

_ ఖీ లీ అ 

ఇన్ -నఆఫు అన్ -౩ా ఇ-ఫతిమ్ -మిన్ -కుమ్ -నుఅబ్- బిబ్ -తా ఇ-ఫతమ్-బి - అన్న- 

వుమ్ -కానూ-ముబి-మాన్ ం 

65, మజియు నీవు వారిని (పగ్నించినయడల వినోదముగ ముచ్చటించితి 

మని పలుకుదురు, ఏమి మీరు చేవునితోను, ఆతని వాక్యములతోను ఆతని 
(ప్రవక్తతోను పరిపోసములాడుచుండిరా ! 66, మీరు సాకులుకల్పింపవంయ, 
మీరు విశ్వౌసము వహించిన వీదప అవి శ్వాను.లైతిరి. మాలోని కొందటేని మేము 
శ్షమించినను పాపులెన మజికొందతిని శివి ంతుము అని ఓ (పవక్తా! పలువము, 

వ్యా! 65, తబూకు యుద్ధమునకు పోవుచు కొండలు వంచకులు పరి 
హాసముగ చూడుడు. మువామ్మదు సిరియాలోని మేడలను రోమనుల పురయు 
లను జయింతును ఆని కల చూచుచున్నాండు. అది నిజమేనా! రోమనులు 
మమ్ములను బంధింతురు. మా పండితులు (_పెగంబరులవారి శిష్యులు) తిండి 
పోతులు, ఆబద్దవాదులు, వితుకులు రోమనుల సెనికలతో యుద్దమాడ గలరా 
అని పలికిరి. ఈమాటలవలన ముసల్మానులు విణికీ తనమువపింటివ అనని వం 
చపల యు'ైెశము, పాజిత్ రసూలువారికి ఈ విషయము దెలినీ వంచకులను 
వీలిచి దానిగూర్చి (పశ్నించిరి. దానికి వంచకులు మేము మనఃప్రూరకయగా 
అట్టు పలుకలేదు. వినోదముగ (పయాణము సాగుటకు ముచ్చటించితిమి అని 
పలికిరి. డానికీ నించు రధ్ధుచేయ(బడినది. వమి పరిపోనమాడుటకు ఇదియేన 
సమయము. వట్టి నోటివాటలలోంగూడ "బేవ్సనితోను ఆతని వాక్యములత్ “ను 
ఆతని ప్రవక్తత్ను పరిహాసములాడినచోవిఇ్వాసముండదు- అవిశా సనమగును, 
భఘోరపాతకమగ్గును. మలి వంచనతో అట్లు పలికిన భూోరపొతకమగునని 
వేటుగ చెప్పవలయునా! మత విషయములలో పరిహో సములాడుటవలనవిశ్యా 
సముపోయి అవిశ్వౌసము లభించును, 66. ఓ వంచకులార |! తప్పు సాకులు 
ఎందులకు వేయుదురు, దానివలన (పయోజనములేదు, ఎవరు వంచనతో పరిహో 
సములాడిరో వారికి కిక్ష తప్పక లభించును, అయినను ఇపుడు కూడ నెవరు 
మనప్రూర్వక్రయగా తమ వంచన వదలి పాపకమూపణ కోరుకొని భ _క్రిమార్ల 
మందున్న చో వారి పాపములను చేవుయు క్షమించును. లేనిచో పొపములలో 
నిమగ్నులై నుండితిరేని తప్పక శిత్షలభించును, 

వ , జల్ లీ రా జ 

67, ఆల్ -మునా-ఫిఖూ న-_వల్ -మునాఫి-ఖాతు-బఅ-జువృమ్-మిమ్ -బి 
అకిడ స 

జలీల్ అ-జిన-యా-మురూన-బిల్్మున్ -కరివ-యన్- వకాన-అనిల్ -మఆూాఫివయ 

ల -వీజూనఐదియ కక్ ననుల్లానా భొననియ-వమ్-ఇన్నల్- మనా - ఫఖీన 
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హుముల్ -ఫాసిఖూన్- 66. వ-అ-దల్లావాుల్ ఎమునా ఫి-ఖైన-వల్ -మునా-ఫిఖాతి 

నల్ -కఫ్ -ఫార-నార-జవహాన్న మా-ఖాలి-దీన-ఫీహో-పి హేయ - పాస్బు-వుమ్. వ 
ఇటీ జాలీ లాటీ 

లఆన' హుముల్లావు-వల- హుమ్ -ఆజా-బుమ్. ముఖ్. 

67, వంచకులైన వుమువులును, 'స్ర్రీలును ఒకే రీతిగా నున్నారు. వాము 
అధర్మమయును ఆక్టా వించి ధర్మమును నిషేధించి తమ చేతులను ముడుచుకొందురు, 
వారు "దేవునిని మజచిపోయిరి, 'కావున చేవ్చడు వారిని మటచిపో యైను. నిశ్చ 
యముగా వంచకులే అవిభేయులు, 68, "జీవుయ, వంచకు లైన వురుషుల 

తోను అవి శ్వానులతోను నరకాగ్నియిక్క వాగ్ధానము న. 

అందు వారు శాశ్వతముగా నుందురు, ఆచే వారికి ఇిలును, మలి "దేవుడు వా 

రిని శపించెను. మణి వారికి స్థిరమైన శ్రిక్షయున్నది, 

వ్యా! 67. వుచకులలోని తేేమి పురువులేమి అందణును ఒ శేరీతిగా 

నున్నారు. వారు నోటిమాటలతో ఇస్లామ్ వెల్లడించియు దానికీ విరుద్ధముగా 

నడ చుచుందురు. రాతింబవలు కుట్రలు సలువుచుందురు. ప్రజలకు ధర్మమార్షము 

నుండి ని పేధించుచు ఆధర్మ మైన పాప కార్యములకు (వో త్సాహపజతురు, ధన 

ము ఖర్చుచేయు సమయము వచ్చినపుడు ఖర్చు చేయక లోభముచేతను శీతులను 

ముడుచుకొందురు. వారి మాటలవలన వారి ధనమువలన (ప్రజలకు లాభముక లు 

గుటలేదు. కాని నష్టమే కలుగుచున్నది. ఇట్లు వారు దేవుని ముది నడచు 
కొనునపుడు జేవుడుకూడ వారిని ఆనుగిహింపక మజచినవానివలె నరగాగ్ని 

లో వదలి వ పెట్టును. 69. ఇందు వంచకులకును అవిశా (సు (కాఫి ర్భ)లకుసులభించు 

నిమ్ష ఇప్పంబడినది. ఏరి పొపములకు. వాలిన శిక్ష నరకాగ్ని నివాసము. "దేవుని 

వారు శౌపమునకు పాత్రులై ఉభయలోకములలో ెడుదురు. వారికి లభించు 
శిక్ష తొలంగదు. అది స్థిరము గా సదా యుండునది, 

69. కల్ల" జీన" మిన్..ఫప-కున్ -కా నూ-అపద్ద-మిన్ రుమ్" ఖువ్వ-తన్ వ-అక్' 

సర-ఆన్యా "లన్-న-ఖిలాదన్-ఫ న్-శమ్-తడూ-బి-ఖలా-ఖహీమ్-ఫ స్-తమ్-తర్ 

తుమ్- బి - ఖలా -ఫకుమ్-కమస్ స్-తమ్-తలల్ -లజీన మిన్ ఇన్టికుమ్-బి- ఖలాఖు- 

హిన్-వ-ఖుజ్ -తుమ్ కల్లణే-ఖాజూ? ఉ-లాఇక-పాబిత కల్ _తల_మాలు 
- వ్యామ్- 

ఫిద్ -దున్యా" నల్ -ఆఖిర తిన -వ-ఉలా- బ్రకవుముల్ -ఖానీరూన్, ' 70. అలమ్ - 

యాతి-హిమ్- నబ-4ఉల్ -లజీన-మిన్ -ఖలబి హిమాభామి- -నూహిన్- న- ఆదిన్- వ-స 
వ ఎక 

మూద' వ-ఖౌమి- ఇబాహీమావ-ఆన్ స్ -హో బిమద్యన-వల్-మూ-తఫశాతి -ఆతత్ 



616 ఖురానెషరీఖ్ (శాండను 10 

వాుమ్-రుసులు వుమ్ బిల్-బయ్యినాతి-ఫమా-కానల్లావా-లి-:రజీ.లిమ-వ్చూమ్ 
వ-లాశీన్-కా నూ -ఆన్.ఫుసవుమ్-యజ్..లిమూన్. 

69, (ఓ వంచకులార !) మారును మాఫూర్వికులవలెనున్నారు. వారైతే. 
మోకంకు నెక్కు.న బలమును ఎక్కువ ధనమును బీడ్డలును గలిగి యుండిరి, వీదప 
వారు తమ భాగమునుండి లాభాయమ పొంది పోయిరి, ఎట్టు మీఫూర్వికులు తమ 
లాభము వొంది పోయిరో అటులే మారును మాభాగమునుండి లాభముపొంది 
తిరి. మణీ మీరును వారి పద్దతిని ఆనుసరించితిరి. వారి కర్మలు ఇపామునం 
దును పరమునందును వృథాపోయను, మణి వాెరే నస్టముపొందువారు. 70. 
ఏమి వారి పూర్వులగు నూహుజాతి అదుజాతి, సమూదుజాతి, ఇచాివాము 
జాత్తి మద్యనువారు, తల్టకిందులుగంజేయంబడి నాళమొందిన వురములు మొద 
లగు జాతి వారి వార్త వారియొద్దకు రాలేదా ! వారియొద్దకు వారి (ప్రవక్తలు 
స్పష్టమైన సూచనలు దీసుకొనివచ్చిరి. కావున "దేవత వారికి నన్యాయము 
చేసియుండ లేదు. కానివారు తవు యాత్ళలకే అన్యాయము చేసీకొనుచుండిరి 

వ్యా॥ 69, బందు వంచకులకు మందలింపు గలదు. పూర్వికులు వారి అద్భ 
ప్తములో "నెంత భాగము ఇహలోక సౌఖ్యములు వొండవలసియుంజెనో పొంది 
పరలోకమును మఆచిపోయిరి. ఆటులే ఓ వంచకులార ! మీరుకూడ పరలోక 
మును మజుచిపోయి మీభా గ్యములో నున్నంత సౌఖ్యములు పొందుచున్నారు, 
పరలోకమునుగూర్చి కన్నులు మూనికొనియున్నా రు, మావ్లూర్వికల పద్ధతివలె 
మోరీలి యున్నది. వారి కెట్లు దుర్గతి గలిగనో మీకును గలుగును, వారు మో 
నంచు హెచ్చుగా బలమును ధన నంతౌానములును గలిగింయుండిరి, అట్రివారే 
చేవుని శిత్సనుండి తప్పించుకొన లేక నళించిరి. మీరెట్టు తవ్పించుకొనంగలరు. ఇట్లు 
పరలోక విషయమున నిశ్చింతువై యున్నారు. మోీావూర్వికులు చేనీన కర్ణులు 
ఇహము నందును పరమునందునువృ థాపోయు ను, వానివలనవారిశేలాటి లాభము 
కలుగలేదు. వారిక్నష్ట మే కలిగెన్తు.ఆటులేమాగత్రియగును, 70. పూర్వము గడి 
చిన అవిశ్వౌనులు జేవ్రని ప్రవ క్షలను తిరస్కరించి పాపములలో నిమగ్ను తెరి. 
కావునవారు "దేవుని శిక్షక్షపాతు)తైనళించి. వీరివా _రృవినిమైన వంచకులు బుద్ధి 
లెచ్చుకొనవలెను. నూవ్యుపవక్తను తిరోస్క_రించినందున దుష్టులు నీళ్లు పళ 
యేమువలనను, ఆదుజాతివారు తుపొనుగాలివలనను, సమూదుజాతివారు భయం 
కరమైన శబ్దమువలనను నళించిరి, బ్ర బ్రాహీమయు (పవ క్షకు బేవుండు తోడుపజెను, 
ఆతని శతు9వగు నమూా9దురాజు నీచమైన చావుపొంది నళిం చెను, మద్యను 
జాతివారు భూకంపయుతోను శద్దమువలనను నళ్తించిరి లూతుజాతివారి సర 
ములు తలకి 9ందులు గ ( వేయయిజెను, "దేవుండు ఎవరికిని అన్యాయముచేయ లేదు 
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ముందు [ప్రవక్తలను పంపీ ధర్మమార్హము బోధిం చెను అపుడుకూడ ప్రజలు 

తమ పాపకారన్టిములు వదలనప్పుడు -జేవుని కిక వారికీ లభించెను. కావున 

ప్రజలే జీవుని మాట వినక తమ యాత్మేలకు నన్యాయము చేనీకొనిరి, 
క ఆశీట్ఞాు ఇ 

21, వల్ - మూమి- నూన- వలళ్-మూమి-నాతు-బఅాజాహుదొ = కొె-లి_ 

యాథ"బఅ-జిన్-యా-మురూన -బిక్"=మల-రూఫివయన్. _వకొన-లనిల్ - మున్ కరి- 
ఎనీ జూలీ 

న-యుఖీ-నూనస్" నలాత-న-యూతూ-నజ్-జకాతే-వ-యుతీ-ఊనల్లావా. వ-ర 

నూలవూ-"ఉలా ఇక-సయర్ “వాము హుముల్లాహు తన్న లాహ-అజీజున్ -వాకీమ్ . 

72, వఆ-దల్లా-వాల్ -మూమినీన_వల్ - మూమినాతి-జన్నా తిన్- త్రీ “ మిన్- 

తపొతి-సాల్-అన్ హారు-ఖాలిదీ న-థీసశ-న-మసాకి నతయ్యి-బతన్-$ీజన్నా తి- 

ఆదొనిన్-వ-రిజాషానుమ్-మినల్హాహా-అక్చరు-జాలిక-నువల్ాఫౌజుల్ -అశీమ్, 
11. మణియు విశ్యాన్నులైన వురుషులును స్రీలును ఒకొరికొకరు తో 

డుపడువారు, వారు ధర్మమును గూర్చి యాజ్ఞావీించుచు అధర్మమును నిషేధం 

చుచున్నారు. మజీయు వారు నమాజును స్థిరయుగా సలుపుచున్నారు. మటీ 

యు జకాతును చెల్లించుచున్నారు. వారు డేవునికీని ఆతని (ప్రవక్షకును విభ 

యుచలై. యున్నారు. ఇట్టివారినే దేవుడు కరుణించును. నిశ్చయముగా "దేవుండు 

'సర్వథ కుండును వివేచనా పరుండును. 72, విశ్వసించిన వురుషులకును (స్రీలకు 

ను కాలువలు (ప్రవహించు స్వర్ష వనములును ఆందుసచా నివానమును వాత్వత 

ములుగనుండి వనములలో పరిశుభ ములైన గృసాములును గలవని "దేవుడు 

వా గ్దానముచేసీయున్నాండు. మజీయు "దేవుని వ్రీతి అన్నిటికంయెను చాలగొప్పది, 

వ్యా॥ 71. దీనికీ ముందు వంచకుల గుణములు వినరింపం బడెను. ఇంక 

--ఈవాక్యములో విశ్వాసులైన ముసలాగిను స్త్రీ పురుషుల నుగుణములు వివరిం 

పయడుచున్నవి, ముసల్మానులు ఒకొరికొకరు తోడుపడుదురు- వారియందు 

స్నేవాభావము సంపూర్చముగ గలదు. కావుననే తమ “స్నేహితుల మేలకోరి 

మంచిశార్యములు (ధర్మములు) చేయుడు ఆనియు, అధర్మములు (పాపకార్య 

ము) చేయకుండ అనియు పరస్పరము బోధింతురు, "దేవునిని మజవక నమాజు 

(పాన) స్థిరముగా భక్షిఫూర్వకముగ సలువుదురు, లోభము వహూంపక తేమ 

యొద్దనుండు ధనములో బీదలకు దానము (జకాతు) చేయుదురు, ముసల్మాను 

లు (పతి విషయములలోను "దేవునికిని |ప్రవక్తకును విధయువై వారి యాజ్ఞలను 

78 
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అనుసరించు చుందురు. ఇట్టి సుగుణములుగల మునల్మానులు (స్ర్రీలేమి వురువు 

లేమి "దేవుని దయకు పాత్రులు. "దేవుండు సర్వశక్తుండు, ఆతని దయకు అడ్డుపడు 

నారెవరును లేరు. 72 ముసల్మానులకు వారికర్మల ఫలితముగ "జీవుని అను (గవా 

మువలన సరము లభించును, ఆందు ఆల్ఫిక తపాక్ సర్వ సౌఖ్యములు లభిం 

చును. ఆందు వలాటి కొత లేదు, అందు సదా నివాసము లభించును. వీని కన్ని 

_టికిని గొప్పది. దేవుని ఫ్రీతి, ఇది ముసల్మాను భక్తులకు లభించును, ఇదియే 

గాప్పవిజయమును మోత్న్షయమను కావున ముసల్మాను లందును "దేవుని వ్రీతి 

పడయుట్న నై తమ జీవిత కాలములో నే కృషే. సలుపవళెను, 

78. యా ఆయ్యు హన్-నబియ్యు- జా హి -దిల్ -కుఫ్ - -ఫార-వల్ - -మునాఫి 

ఖీన- _వగ్_లుజ్ "ఆ వైహిమ్- వానావా "వుమ్ -జహాూన్నము-వ-బినల్ - మసీర్. 74. 
జీ అటి అవత 

యహా-లిఫూ న-బి లాహా-మా- ఫాలూ- వ"లఖద్-ఖాలూ-5 లి-మతేల్ -క్రఫ్ ఫ్రి-వ- 

ఎక్ 
కఫరూ 'బఅద-ఇ సామి "హీమ్ - వ-హమభ్మూూ-బి మాెలమ్ు-యనాౌ లూ-న-మౌా' నఖ 

మూూ-ఇల్లా-అన్-అగ్న నా వు-ముల్లావు-వ- రనసూలు-పరూ మిన్ - ఫజ్ లిపీ--ఫ 
నాయం లి 2 

ఇన్-యతూబూ-యకు - ఖైరల్ -భవు మ్ -వ-ఇన్ -యతే -వల్లై-యుఅబజ్, _బీజ్
- వు 

ములావు ఆజాబిన్ -అలీ-మన్-ఫిద్ -దున్యా
-వల్-ఆఖిరతి-వ-మా-లహువమ్ - ఫీల్" 

"5, 

ఆర్ బి-మిన్-వలియ్యిన్ -వలా నసీర్. 
78. ఓపివక్తా! అవిశ్వాసులతోను వంచకులతోను యుద్గనాడుము, 

వుజీవారి విషయము కఠినముగా (పవి రింప్రుయు. మఖి వారి నివాసీము నరక 

మున్నది, మణి ఆదివాల చెడ్డనివాసము, 74, వారు *“తాము పలుశబేదని చే 

వుని నామముళో స)మాణము వేయుచున్నారు, మణి నిశ్చయముగా వారు ఆ 

విశ్వాసపు వాక్కు పలికి యున్నారు, మజి వారు ఇ్రస్లామ్లో చేరిన పిదప 

తిరస్కరించిరి. వారికి లభింపని దానిని వారు కోరిరి, మణి "దేవుడును ఆతని (ప్ర 

వశ్ర్రయును అనుగ+హించి వారిని ధనవంతులుగం జేసినందులశే వారు ఈప్రితీ 

కారము చేసీరి. కావున వారు క్షమాపణ కోరుకొన్నచో వారికి మేలగును. మ 

టి వారు తిరస్కరించి మరలి పోయినచో "దేవుడు ఇపామునందును పరము నం 

దును వారికి దుః 8ఖకర మైన విక విధించును. మణే భూమిలోపల వారికి ఎవరు 

ను రతకుండుగాని సపాయుండు గాని లేరు. 

వ్యా! 78, అవిశ్వాసుల (కాఫిర్లు) ముసల్మానులను తుదముట్ట నశింప. 

చేయవలెనని యత్నించుచుండిరి, తబూకు దండయా(తలో వంచకులకుట బయ 

లుప డెను, కావున ఇట్టవారు వూటలతో వినువారు కారు, వారితో యుద్ధనూడ 
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వలయును. హజ్రత్ రసూలువారు మృదు.వెన హృదయము గలవారు. కఠిన 
ముగా (ప్రవ ర్తింపరు, దుర్మార్లులు మెత్తని మాటలవలన తమ దుర్మార్గము వద 
లరు, -కావున వారి విషయము కఠిన నమా. (పవర్శి ౦ప వలయును అన్ని వపెగంబ 
రులవారికి దేనని నెలవయ్యెను. బ్హాద్ ఆను పదమునకు అధర్మమును త తొల 
గించుటకు చాల యిత్నించుట అని అర్థము, దీనిననుసరించి శత్రువులతో 
కత్తి తోను వాక్కుతొను కలము (వ్రాత్సతోన మార్కొనుట జివోద్ అఆనంబ 

డును, సముయో దితముగ ఈమూడు విధములైన జిహోద్ ముసల్మానులు చేయు 
చు నుండవలెను, 74. వంచకులు ముసల్మానులక్ "వెనుక ఇస్లామ్ ను గూర్చియు 
వాజత్ రసూలువారిని గూర్చియు. దుర్భాషలాడుచు నిందించుచుందురు, ఆ 
విషయము ముస సల్మానులకుం దెలిసి వానిని వెగంబరుల వారికి, 'దెలివిర. వంచ 
కులు వచ్చి ముసల్మానులు మోకు -దెలికినది యస సత్యము, మేమట్టు పలుక లే 

దు అనితప్పు ప్రమాణములు చేనీరి, అప్పుడు జేవుండు ముసల్మానులు | విని [ప్రవక్త 
కుం '-జలికీనది నిజము. వంచకులు ఆమాటలు పలికి యున్నారని తెలివిను, వం 
చకులు ముసల్యానులలో చేరియు అట్లు పలికిరి, ఆమాటలు శా ఫీర్లు పలుకునది 
అని వంచకు లనుమందలింపం బడిరి. 75. హజల్ రసూలువారు తబూకు దండ 
య్మాతేనుండి తిరిగి వచ్చుచు ము'సల్మానుల ఎసి న్రయను వదలి కొండదోవన 

పోయిరి, ఆపుడు వారివెంట అమ్మారు న్యు టి ఫా అను ఇద్దలు శిమ్యులు నమొ 

(తేమాండిరి. ఆసమయములో ర్మాతి వేళ పండెండునుంది వంచకులు తమ మఖ 
ములను కప్పుకొని హాజత్ రసూలువారిని కొండి చెనుండి దొరలింప వలెనని 

యు చ్రేశించి వచ్చిరి. వంచకులు ఆమ్మారును చుట్టుకొనిరి: హుజై ఫా వారిని 
కొట్ట తరిమెను. వృూదెఫా అమ్మారు వంచకులను “గుర్తి రింప లేక పోయిరి, కాని 

వెగంబరులవారువారి పర్ణస్నియు, వారికితెలివి ఎవరిలో చెప్పకూడదని పలికిరి. 

అట్లు వంచకులు తాము ఉకేశించి వచ్చిన కోరిక వారికి లభింపలేదు. ఆయిన 
కటచేసి తమ దోహామును . చూూవించిరి, మదీనా పురములోని వంచకులు ముస 
ల్న్బొానులతో వచేరినందున వారికీ "బీవుని అన్ముగహము వలన వైగంబరులవారి 

మూలమున వారికి గొప్ప ధనము లభించెను, వానలు మెండుగ కురిసి వారి పం 
టలు చాగుగపం డెను 'దేవ్రయువంచకులకుం జేయుమేలునకు బదులుగవారుఆప 
శారమునకు ఫూని ఇస్తామ్ నకును (పవ_క్తకును విరోధముగ కుట్రలు సలుపుచు 
న్నారు. ఇపుైన స శేవారు తమ కుటలను మానుకొని భయభక్తులతో పాష 
ముల క్షమాపణ కోరుకొన్న చో దేవుండు వారిని శ్షమించును, దానివలన వారిక్ 

మేలుకలుగును, లేనిచో వారుచేయు తిరస్కా_రమునకుంగాను వారు ఉభయ లో 
కములలో చెడుదురు. దేవుని కఠిన శిక్షకు పాత్రులగుదురు. చేవుని శిత్తునుండి 
త వ్పించువార్ము వారికి రతకులుగాని సహాయులు గాని భూమిలళలోప లలేరు. కావున 
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వంచకులు తమ వంచనను మానుకొని నిజమైన మునల్మానులు కావలెను. 

7ర్, వ-మిన్ -హుమ్ -మ-న్ ఆ-హాదల్లా హ-లల్ల్హిన్ -ఆ తానా-మిన్ ఫ్ -లిహీ- 

లనస్_సద్ద వన్న వల-నకూనన్న -మినస్ -సాలిహీన్, 76. ఏ. ఫలమ -ఆతొవాుుమ్ 

మిన్-ఫజ్-లిః -బఖిలూ"బీహీ _వత- వల్లె-వహుమ్-ములారిజూన్. 77 ._ఆఆ 
ఆాడాకీ) 

ఫబ-హుమ్నిఫా- ఖున్ -ఫీ- ఖులూ- చీహిమ్-ఇలా-యామి- -యల్-ఫొనాహూ- బీ 

మా-ఆఖ్ -ల- -ఫుల్లాహా- -మా-వఅదూవుచ- విమా--కానూ- యక్ష-బేబూన్. 78, 

ఆలమ్ -యఆ.లమూ-అన్నల్ ల్లా లాహూ-యల్- -లము" సీర్ళ-వుమ్ _-వ-నజ్ -వావాుమ్' 

వ-అన్నల్లావా-అల్లాయుల్ _గుయూబ్, 

75, మణియు వారిలో కొందణు "దేవుండు అన్ముగసాముచేసనీ మాకొనం 

గినచో మేము తప్పక దానములు చేయుదుము. మీ సత్కా-ర్యులలో-చేరుదుము 

ఆని "దేవునితో వాగ్దానము చేసిరి, 76. ఆ విదప "దేవుండు తన యన్ముగహముచే 

వారి కొసంగగా వారు ఆందు లోభమువహించి తిరస్కరించుచు వెనుకకు 

మరలిపోయిరి. 77. ఆ నీదప వారు ేవునిలోం వేసిన వాగ్రానమునకు వ్యతి "లేక 

ముగం జేసినందులకును వారు అబద్ధములు పలికినందులకును. వారు జేవునిని 

చేరజోను దినమువజుకును వారి హోదయములలో వంచన నాటుకొనునట్టు టే 
వుండు చేసెను. 78. ఏమి దేవుండు వారి రహాస్యములను వారి యాలోచనలను 

ఎజుంగుచున్నా (డనని యు, సర్వరహ స్యములు "బీవునికి బాగుగం జెలియును 

అనియు వారికిం చెలియదా ! 

వాన! 75, సాలబౌవీన్ హో తిబు అనువాండు పెగంబరుల వా రియొద్దకు 

వచ్చి నేను ధనికుండగునట్లుగ మిరు భేవునితో ప్రార్థన (దుఆ) చేయుండులని 
విన్న వించెను, ఆపుడు రసూ లువారు “ఓ సాలబా! -బీవుండు నీకొనంగియున్న 

దానివ్నై తృప్తిచెందుము, ఎక్కువగా ధనము లభించిన దాని హక్కు_లుభరింప 

జాలవు. అట్టిది నీశెందులకు ఆని పలికిరి. కాని ఆతండు వినక నేను ధనికుడైన 

చో దేవునిమార్లమందు దానములు చేయుదును, అని వాగ్దానము చే చెను, అపుడు 

వెగంబరులవారు వాని విషయము “దేవునిలో ప్రార్థించిరి. చేవునిఆన్నుగహాము 

వలన సాలబాకు సంపదలో చాలవృద్దికలుగసా కను. మేయకోలమందలు ఎక్కువ 

కాయగా వాడు మదీనాపురమును వదలీ ఒక పల్లెలోపో యి బిసబేగెను. ఆందు 

వాయు నిమగ్నుయాా శుకవారము మొదలగు నమాజులకులాను మసీదునకు 

వచ్చుట మానుకొ నెను. కొన్నిదినముల విదప జకాతు (విధిదానము వసూలు 

చేయట రనూలువారు సాలబా యొద్దకు తమ శిమ్యులను పంపంగా జకాతు 
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దాన మియ్యాక తిరస్కరించెను, ఆ విషయము హ్మాజత్ రసూలువారికీ. చెలిని 

వాండు చెడును అని మూయుతూర్లు పలికిరి. ఈ విషయమునుగూర్చి యిందు 

చెప్పబడినది. సాలాబా తన విషయము 'దెవుని వాక్యములు వచ్చినవి అని 

తెలిసి ఇష్టము లేకున్నను జకాతు తీసికొనివచ్చెను, పైగంబరులవారు ేనుండు 

నీ జకాతు తీనీకొనకూడదు అనిసెలవిచ్చినాండు. కావున నేను అంగీకరింపను 

అని చెప్పి పంపివేసీరి, సాలా హజల్ రసూలువారి మరణాంతరము జకాతు 

దీసికొని హజ్రత్  అబూబకరువారియొద్దకు వచ్చాను. వారుకాడ వాజత్ 

రసూలువారు తీసికొనక తిరస్కరించిన జకాతు నేను ఆంగీకరింపను అని పలికి 

పంపివేసిరి, ఇటులే హజల్ అబూబకరుగారి మరణాంతము హా(జత్ ఉమరు 

గారి ఖిలాఫత్ కాలములో సాలాబా జకాతు తీసికొని రాంగా వారుకూడ 

అంగీకరింప లేదు. ఇట్లు పొజత్ ఉమరుగారి మరణాంతరము హజ్రత్ ఉస్మాను 

గారి ఖిలాఫత్ కాలములోని సాలచా జకాతు స్రీసీకొని రాంగా వారును ఆంగీ 

కరింప లేదు. హజ్రత్ ఉస్నాను గారి కాలములోనే సాలబా వంచకులడై నుర 

ణించెను, 77. వాగ్దానములు చేసి దానిఫూర్తి చేయక లోభము నహాంచి అబద్ద 

కూతలు కూయుట వంచవల పని, కావున అట్టి పొాపకార్యములవలన వారి 

ప్చాదయములలో విశ్వాసము చారక వంచనయీ నాటుకొనయడెను. ఆదివారు 

చచ్చి చేవునియొద్దకుం బోవునంతవజకుండునది, ఆది వదలిపోదు. 78. వంచ 

కులు చేయు వాగ్రానములును వారి మాటలును వారి హృదయములలోని రహా 

సక్టములును, వారు తేమవంటి వంచకులతోం జేరి ఇస్తామ్నకు విరుద్దమగ చేయు 

ఆలో చనలును చేవునికిం చెలియును. దేవుండు సర్వరవాన్యములు దెలిసీ నవాండు, 

వానికీం దగిన ఫలిత మొనంగును అను ఈ విషయములు వారికీ. "బెలియలేదా 

అని "హాచ్చరింపయబ డను. 

79, అల్ల జీనాయల్ -మిజూ-నల్ -ముళల్ -తవ్వి-ఈన-మినల్ -మూామి-నీ నె 

ఫిస్-సద' భాతి-వల్ల-జీన-లాయజిదూన-ఇ్ల ల్లా-జానా-దవాుమ్ -ఫయస్ - ఖరూన- 

మిన్ .వుమ్-సఖిరల్లాను-మిన్-వుమ-వలవామ్ అజాబున్-అలీమ్. 
79, ఎవరు, మనఃఫూర్వకముగ సంతోషముతో దానము చేయు ముస 

ల్యానులను తమ కష్టమాతేప్ప వేటు సంపాదన లేని వారిని నిందించుచు వారి 

తో పరిహాసము లాడుచున్నారో వారితో "దేవుండు పరిహాస మాడియున్నాం 

డు, మలి వారికి దఃఖుకర మైన శిక్షయున్నది. 

వ్యా! 79. ఒకతూరి పాజిత్ మువామ్మదువారు తమ శిష్యులను దాన 

మును గూర్చి పోోత్సాహ పణిచిరి, అపుడు అబ్దుల్ రహ్మాన్ బిన్ బ"ఫుగారు 

నాలుగు వేల దిర్పాములును ఆసిముబిన్ అదీ నాలుగువేలు దిర్ హాముల వెల 
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గల ఖర్గూరములు వె గంబరులనారి సన్నిధికిం దెచ్చి దానమునకుంగాను నమర్పిం 

చిర, (ఒకదిర్ పాము నాలుగు అణాలు), ఇది చూచి వంచకులు వారిద్దణీనినిందిం 

చుచు వీరు ప)జలుచూచి వెచ్చుకొనవలెనని యింతదానము వేనీనాుు ఆని 

పలికిరి అందు ఒక బీదశిమ్యుండు (సహోబ్రీ పగలంత కష్టపడి కొన్నిసేర్లు సం 
పాదించిన దానినుండి యొక సాఆ ఖన్దూరములు దానము నీసెను. అదిచూచి 

వంచకులు పరిపోన మాడుచు ఇంతకొద్ది అానముతో నమి అగును ఆని పలు 

కసాగిరి. ముసల్మానులు దానము ఎక్కువ చేనీనను తేక్కు.వగాం చేసినను వం 

చకులు తమ దుష్టస్వభావముల్ నిందించు ను పరివోనములాడుచుండిరి, దానికీ ' 
దేవుండు వారికి కొంత గడువొసంగ్ని పరిహాసము లొడినట్టుగ వదలిసెక్టైను, 
నుదరు వంచకుల దుర్మార్గము మితిమోజి వారినాశమునకు “కారణమాయనుః 

వారు దుఖకర మైన శిక్షకు పాలైైరి. మంచికార్యములలో నిందించి పరిహాసము 
లాడుట వంచకుల పని. ఇట్టి దుర్తుణములను భార్నలు మానుకొనవలెను 

80. ఇస్-తగ్ -ఫిర్-లవుమ-బె-లా తస్-త గ” ఫిర్-లవాుుమ్- ఇన్ -కస్= 
చి ఆల్ . జక 

త్రగ్.ఫిర్-లనమ్-సబ్-ఈన-మర-తేన్-ఫలన్ -య, -ఫిరబ్లాహులహు మ్ జాలిక 
బి-అన్న హుమ్ -కనరూ-బిల్లాసా-వ-ర సూ-లిపీ-వల్ల*+హు-లా-యవొ - దిల్ = 

ఫామల్ -ఫాసీఖీన్. 
80. నీవు వారికొజకు తమాపణఅడుగుము. అడుగకపొమ్ము. వారికొక 

డెబ్బది తూరు నీవు క్షమాపణ వేండినను “దేవుండు ఎన్నటికిని తమింపయ. ఇది 

వారు దేవునిని ఆతని (ప్రవక్తను తిరస్కరించి నందునకుంగాను. మజి'దేవుండు, 
అవిభేయు లైనట్టి జనులకు దోవ చూపండు, 

వ్యా! 80. వంచవలకు గాను, "దేవునితో వారిని తమిం నునట్టుగ ఎన్ని 
సార్లు కోరినను కోరక పోయినను వారి విషయము సమానమే. దానివలన వారి! 
(ప్రయోజనములేదు. ఎందుకన వంచరులు తిరస్కరించి శాఫిసమైరి. వారు (పున 
కృ బోధవినియు దానిని తిరస్కరించిర. కానున వారిపొపములను "బేన్పుండు జ 
మింపసే శ్షంమిపండు. ఈ వాక్యములో వంచకుల నాయకులైన అబ్దుల్లాబిన్ & 
చైను గూర్చి విషయము గలదు. అది వమన:- వంచకుల సాయకుండగు అష 
ల్లాబిన్ ఉనా మదీనా వురములో -చనిపోం గా పో్[జత్ రసూలువారు తమ ఆంగ్! 
వానికి కఫనులో చుట్టుట కొసంగిరి, వాసికిగాను సమాజే జనాజూ '(పొర్ధన 
సలిపిరి. వాని క్షమాపణకయాను జేవునిని ప్రాగ్థించిరి. హజ్రత్. ఉనురుగాలి 
ఓప్రవశ్తా! మీరెందులకు ప్రార్థింతురు, ఈతడు వంచకుల సాయకంజే, ఫలా 

ఫలాని సమయములో నష్టము కలిగించి యునార్నజే అనివిన్నవించిరి. నాపై 
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ర్ధన వలన ఈ వంచకునికి లాభము కాక పోయినను ఇతరులకు లాభము గలు 

గును. ఎట్లన నేను వంచకుల విషయము వర్తించు స్మత్పవర్త్యనమును చూచి 

యితర వంచకులు తమ వంచన వదలిపెట్టి సంపూర్లులైన విశ్వాను లగుదురు, 

తుదకు పా(జత్ రసూలువారు పలికిన శ్హ అనేక వంచకులు సంపూర్హ్యుల్తైన ముస 

ల్యానులైరి, 
4 

లీ జా 

81. ఫరి-వాల్-యముఖల్లఫూన-బి-యఖ-అది-హిమ్-ఖిలాఫ రసూ" లిల్లాప్ా 

వ-కరిహుూ-అన్-యు జా-హిదూ-బి-అమ్యా-లి'హిమ్ "వ-ఆన్ 'ఫుసి-హా మ్- ఫీస 

వి-లిలాహాఖాలూ-లా తన్-ఫరూ-ఫిల్ -పార్రి ఖుల్-నారు-జహాన్నమా- అషద్దు 

సో ధన్.-తా-కానూ-యోర్ ఫహూన్, 82. ఫల్-యజ్-చకూ.ఫఫీ-లన్-వల్ 
యద్ కూ-క సీరన్-జజా-అమ్-బీ మా-కానూ-యక్-సిబూన్, రికి. ఫఇర్ -రజఆ- క్ర 

ల్లావు-ఇలా-తౌఇ-ఫతిమ్ _మిన్ -ముమ్- _ఫన్.తాజనూక-లిల్ _ఖురూబి-ఫఖుల్ - 
నటీ లీ 

లన్.తఖ్-రుజూ-వు ఇయ-అబదన్-వలన్-తుఖాతిలూ-మఖ య-ఆదువ్యన్ -ఇన్న - 

కమ్-రజీ-తుమ్ -బిల్.ఖుఊోది-ఆవ్వల-మర-తిన్-; ఖ్" ఉదూ-మలల్ -ఖాలి-$ీన్. 
81. దేవుని పవ కను వీడి వెనుక నిలిచి పోయినవారు తొము కూ 

రండి నందులకు సంతసించిరి, మజీవారు తేమ ధనమును తేమ (పాణములను 

దేవుని మార్లమందు వినియోగించి యుద్దమా డుటకు ఇష్టపడ లేదు. మఆశీయు వా 

రు వేండిమో బయలు చేఆఅసుండు అని పలికిరి. ఓప్రవక్త ! నరకాగ్ని డాని 

కంశు బాల వేండిమి గలది అని పలుకుము. వారికీ తెలివి యున్న చో(అట్లుచే 

యరు) 82. "కావున వారు చేయ చున్న కర్మల ఫలితమునకు గాను వారుకొంత 

నవురకొనవలెను. మతి ఎక్కువ వడ్వవలెను. 88. కావున "దేవుండు నిన్ను తిరి 

గి వారిలో కొందఆకి యొద్దకు: దీసికొని పోయినచో మరలవారు బయలు దేలు 

టకు నీతో సెలవు కోరినచో మిరు నావెంట నెన్నటికిని బయలు చేణరు, 

మతి నాపక్షముచేరి శత్రువుతో మారు యుద్ధమాడరు- మొదటితూరి మీరు 

కరార్చుండి యుండుటకు ఇష్టపడిరి, కావున మారు వెనుక నిలిచి పోవువారితో 

కలిసి కూర్చుండి యుండుండు అని ఓ్మపవక్రా ! పలుకుము. 

వ్యా! 81, ఈవాకస్ట్రమునందు తబూకు దండయా తకు -జడలక నిలచి బో 

యిన వంచకుల విషయము ఇెప్పంటడినది. మునల్యానులు చయు దానములు 

మొదలగు సత్కార్యములను నంచకులు నిందించి తాము చేయు అక్రమము 

లపై సంతసించుచున్నారు. ఛైర్యను విడి శత్రువును మార-- న కపోవుట నింద్య 

మేగ దా! ధనమును పాఎణమును దేవుని (పీతికొలుకు బేవుని మార్టమందు. విని 
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యోగించి శత్రువులతో యుద్ధమాడుట గొప్ప పుణక్టికార్యము గదా! వంచ 
కులు ఆట్లు చేయలేదు, తాము దండయా(తకు పోక నిలిచినది గాక ఇతరులతో 
(తీవమైన వేడిమి గలదు. కావున మిరు యుద్ధమునకు: గాను బయలు “దేలు 

కుడు ఆని పలికిరి, ఎండవేండిమికీ భయపడి నరకాగ్నిలో పడుట బుద్దిమంతుల, 

పనికాదు. ఈ వేండిమికంకు నరకాగ్ని వేడిమి చాల తీవమైనది. ఈ విషయ 
ము వంచకులకుం చెలినీనచో ఆటు చేయరు, 82. వంచకులు తౌము చేయ 
అ(క్రమములచె కొన్ని దినములు సంతసించి నవ్వనిండు, తుదకు వాుతమ క రల 

కు ఫలితముగ సదా వీడ్చుదురు, 88. హ్మజత్ రసూలువారు తబూకున నిలిచి 

యుండిరి, వంచకులు మదీనాలోనుండిరి. ఇంతలో నెవ-రెన వంచకులు బమాున; 

చనిపోవుదురు. కావున వంచకులలోని కొందఆణి యొద్దకు తిరిగి మదీనా ఫవ్రర 
మునకు "దేవుడు పైగంబరుల వారిని తీసికొని వచ్చినచో ఆని వెప్పంలుడియె. 
ఒకవేళ్ తిరిగి శత్రువులను మారొ),-నుటకు వెడలవలసీ వచ్చినచో వంచకలు 

వచ్చి మేముకాడ మావెంట యుద్ధమునకు బియలుదేజుదుము. మోర “సెలవ 

 నొసంగుడు అని ఆడిగినచో వారిలో ముదటితూరియే మో ్రైర్యము తెలిసి 
నది, ఇంక మిరు నాపశ్నము చేరి యుద్దము చేయంజాలరు, కావున ఆండువాండ్ల 
తోను బిడ్డలతోను కలిసి కూర్చుండు. మరు రానక్కఅ లేదు అని వంచకు 
లలో పలుకవలెనని హజల్ రసూలువారికి దేవుని సెలవ య్యును. 

లీ ర 

84. వలా "తునల్లి-"ఆలా-ఆహా దిమ్-మిన్ -వుమ్ -మాత-ల్బుదన్- వలా- 
చాజాలీ అండ్. లీ 

తఖుమ్-అలా-ఖబ్ రీహీ-ఇన్న వుమ్ కఫరూ-బిల్లాపి-వ.రసూల్రిహీ-వ-మా తూ 

వవలుమ్"ఫాసీఖూన్- 

84. మతి నీవు వారిలో చచ్చినవానికింగాను ఎప్పటికిని ప్రార్థన చేయ 
కము. మతి వాని గోరి యొద్ద నిలువకుము. వారు "దేవునిని, ఆతని (ప్రవక్తను 
తిరస్కరించిరి, మణీ వారు అవిభేయులుగ చచ్చిరి, 

వాస! ర. వంచకుల నాయకుండు చచ్చిన వీదప సంభవించిన విష 
యము ముందు (వాసి యున్నాము, దీని పిదప వంచకులలో "నెవంైనను చచ్చి 
నచో పకన (ననా జెజనాజా) వానికీంగాను చేయరాదు, వాని సమాధిచేయు 
టకును వాని పాపముల త్షమాపణ ేవునితో వేండుటకుంగాను వంచకుని 
గోరి యొద్ద నిలువకూడదు ఆని చెగంబరులవారికి "దేవుని సెలవ య్యొను, అట్లు 
పా ర్ధన వెయకూడదు అనుటకు కారణముకూడ నిందు చెప్పబడినది. వంచ 
కులు చేవునిని ప్రవక్తను తిరన్క-రించి, చావువచ్చునంతవజకును వారు తమ 
దురార్టములను వదలక "దేవునికి ఆవిధేయులుగనే చచ్చిరి, 
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యురీదుల్లాచు-అన్-యుఆట్ -డిబి-హుమ్-బిహా-ఫిద్-దున్యా-వతక్.వాఖి. ఆన్ 
ఫునువాంమ్ -వ -హుమ్-కాఫిరూన్ . 

85, మజశియు వారి ధనమువలనను వారి సంతేతివలనను నీకు ఆశ్చ 
ర్యము గలుగంగూడదు. ఇహలోకమందు దానివలన వారిని శిశ్ల్నింపవలెను అని 
యు వారు ఆవిశ్వానులుగ నుండునపుడు వారి (పాణములు పోవ లెననియు 
"దేవుంయ కోరుచున్నాండు. 

వ్యా 85, దీని వ్యాఖ్యాన మునకుయగాని దీనికి పూర్వము గడచిన ర్క్వ 

వాక్యమును మూ యుండు, 

ఆనీ క్ట 

85. వలా-తుఆ-జిబ్ -క-అమ్యా-లుహు మ్ -వ-బి -లాదుహుమ్ -ఇన్నవూ 

86. వల్రజా-ఉన్ -జిలత్ -సూరతున్ "అన్ -ఆమినూ-బిల్లాహి-వ - జాపా 
లీన్ 

దూ-మఆ-ర నూ లి-హిస్-తౌా-జనక-ఉలుల్ -త "లి-మిన్-వుమ్"-వ - ఖాలూ 

ర్నా-నకుమ్-మఆల్ -ఖాలదీన్, 87, రజూ-బీ-ఆన్ -యపహా నూ_వుఆల్ _ ఖవా 

లిఫి.వాతుబవీఆ_ఆలా-ఖులూ-బిహిమ్ -ఫవుుమ్ -లాయఫ్ -ఖహూన్. 88. లాకి 

అటి 

"జ 

నిర్ -రసూలు-వ ల -జీన-అఆమనూ-మఆ- పబూ-జాపా-దూ-బి- అన్వ్యూ-లిహిమ్. -న- 

అన్ ఫు సనీహిమ్-వ-జఉలాఇక-లహుముల్-క్రై రాతు-వ-ఉ లా-ఇక-వుముల్ -ముఫ్- 

లివనాన్, 89. ఆ-అదల్లాను-లహుమ్-జన్నా తిన్ త బీ-మిన్-తవ్=-తిహాల్ -అన్ 

హారు-ఖాలిదీ న-ఫీపాడా లికల్-ఫౌ జుల్ “అజీమ్. 
86. మజియు ఒక సూరా సువ(బిడి, అందు చేవునిని విశ్వసింపుండు. 

ఆతని (ప్రవక్త పశ్నమున చేరి యుద్ధమాడుండు ఆని యున్న పుడు వారిలోనిశ క్తి 

గలవారు నీతో "సెలవు అడుగుచున్నారు. మణి వారు మమ్ము వడలిపెట్టుము, 

మేము కూర్ఫ్పుండియుండువారితో నుందుమని పలుకుచున్నారు, 87, వారు 

వెనుక నిలిచిపోవునట్టి స్ర్రీలతో నుండుటకు ఇష్ట్రపడిరి, మణీ వారి హృదయ 

ములైై ముదవేయంబడినది, కావున వారు (గహింపరు. 68. కాని (ప్రవక్త 

యును, ఆతనితో విన్వసించినవారును తను ధనములను ప్రాణములను వినియో 

గించి యుదమాడిరి, మణి ఏరేేను మేళ్లున్నవి. మణి వీరేను జయముపొందు 

వారు, 86. “దేవుండు వీరికొజకు కాలునలు (ప్రవహించు స్వర్గవనములు సిజ్ఞ 
పలి చియున్నాండు, అందు వారు సదా యుందురు. ఇదియే గొప్ప జయము. 

వ్యా! 86, 87, ఖురానె షరీఫ్రలోని సూరాలో సంపూర్షముగ విశ్వ 

సింవుంయ. విశ్వాసమునకుం దగినట్టు దేవుని ప్రవక్త పత్షమునచేరి శత్రువులతో 
79 
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యుద్ధమాడుండు అని ఆ్మాగలిగి నపుడు వంచకులు ప్రాణములు దాంచుకొందురు. 
వంచకులలో శ్తిగలిగినవారును, అబద్ధ సాకులు చేయుచు వచ్చి వైగంబరుల 

వారితో ఓ ప్రవ్తా! మమ్ము వదలి'పెట్టుము. మేము మదీనాలో నే యుందును 

అని పలుకు చు సెలవడుగుదురు, వంచకులు సిగ్గు రోషములు లేక ఆహ్హార్యమయు 

వహించి ఇండ్లలో ప్రీలతోంతేరి కూర్పుండుటకు ఇష్టవడిరి, శ తుభయము లేన 

పుడు చాల డంబాలు కొట్టుదురు, వం చకులలోనుండు వంచన, అగా ర్యము, 

వీలీకితనము మొదలగు దుర్గుణములవలన వారిహప్యూదయముల్న పె ము[ద్రపడినది. 

వారికి వారి లోపములు, లోపములుగ కనువించవు, వీలికీతనమ్ముపె సీగ్గుపడు 

టకు బదులుగ డంబాలు కొట్టుకొందురు, ఏది మేలో అద్దాని, గ్రహించి స్వీక 

రింపరు. మణియు నష్టకరమ్నులైనవానిని తెలిసికొని వానిని వదలి పెట్టరు, 88: 

గ్, వంచకలలోనుండు దుర్లుణములు, నిజమైన మునల్మానులలో నుండవు, కా 

వున ఇందు ముస సలానులు సీరితిగ (పవంర్షి రింతురో చెప్పంపడినది. మసలా 

నులు దేవుని |పీతికొఆకు జేవునిమార్లమందు ధనము(ప్రాణములు వినియోగించి 

యద్ధమాడుురు. ఇట్టివారిశే ఉభాయహోకములలో మేలు గలుగును, శాశ్వత 

నివోనముగల స్వర్ల'సౌ ఖస్టములు లభించును, ఇదియు గొప్ప మోశమును 

జయమును. 
నీ లో టీ 

90, వ-జాఆబ్ -ము-ఆ్ -జిరూన-మినల్ - అలరాబి-లి-యమాజన-లవా్ 

వ-ఖ ఆ" దల్ల-జీన-కజ-బు ల్లా హ"వ-రసూలసూ స'యుపీ-బు ల = న-కఫరూ? మిన్ - 

కూ 

హుమ్-అజాబున్ అలీక్. 

90. మతీయు సాకులు కల్పించునట్టి పల్లెటూారివారలు తమకు "సెలవు 

లభింవవలెనని వచ్చిరి, ఎవరు -జీవునితోను ఆతని (ప్రవక్త కతోను అబద్ధము 

లాడిరో వారు కార్చుండిరి. ఇత వారిలో అవిశ్వాసుల నట్టివారికి దుషుకర 

మెన శిక్ష యున్నది, ల 

వ్యా! 90. ఎట్లు మదీనాపురములో నిజమైన మున సల్మానులును వంచకు 

లును గలరో అటులే మదీనాపురమునకు చుట్టుపట్లనున్న ప్లాలలోనుండు వారి 

లో సెక్కు-విధములగు ముసల్నానులుండిరి. అందు నిజమెన "భకులునుగలరు. 

అందు వంచకులును గలరు. ఈ వాక్యములో పల్రైలలోనుండదు వంచకుల విషయ 

ము చెలుపయడినది, తేబూకు దండయాత్రకు ముసల్మానులు వెడలవలెనని వా 

టింపంబడెను, అది విని పళ్లెలనుండి వంచకులు వట్టి "లేనిపోని సాకులుకల్పించి 

తామ తమ ఇండ్లలో నే నిలిచిపోవునట్లుగ సెలవు వె స గంబరులవారితో నడిగిరి, 

ఆ వంచకులలో కొందణు తప్ప సాకులు చేయుటకినుకూడ రాలేదు. వారు 
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"సలవు పొందకనే తమ యిండ్లలో కూర్చుండిరి, ఏరు ఇస్టామ్లో చేరితిమి ఆని 

"దేవునితోను, (వ్రవ_క్షతోను అబద్ధములాడినవారు. వీరి ప్యృాదయములలో విశ్వా 
సము (ఈమాన్ ) లేదు, కావుని అవిశ్వాసులైరి. అవిశ్యానులకు దుఃఖకరమైన 

నరకశిక్షయున్నది ఆని హౌచ్చరింపయడియెను, 

"91 _లైస-అలజ్-జుఆ- ఆఫాఇ-వలా-అలల్ మర్ జూ-వలా- ఆలల్ = లజీన- 

లా-యజిదూన- మాయన్-ిఖాన- హరజున్-అజా-నస-హూ-లిల్లాహి-ద- రసూ 

ప్--మా-లలల్ -ముపొ-సినీన- మిన్ -సబీ- లిన్ -వల్లాహు- గఫూరుర్ -రహీమ్' 

92, వలా.అలల్. _లజీన-బ్లజా-మా- అతౌక-లి- రకా-మిలాహాుమ్ “ఖుల్తా లా- అజి 

దు- మా-అక-మిలు- వమ్_అనైహికేవలె-వ ఆఆ- అ-యును- వుమ్ -తపీబు" మినద్ 

దమ్ బ్ర-వాజనన్-ఆల్లా యజి-దూ- మా- యన్-ఫిఖూన్. 98, ఇన్న-మస్- _సబీలు 

ఆలల్ -లజీనాయన్ తౌ -జెనూనక- వ-హుమ్ -అగ్- నియా-ట- రజూ. బిఆన్ - యకూ 

నూ- మలల్ -ఖవాలిఫి-వ-తేబ "అల్ల్జాహు- ఆలా-ఖులూ-బవిహిమ్-ఫవుమ్-లా-యఆ 

లమూన్ , 

91, బలహీనులును, రోగులును, ఖర్చుచేయుటకు న్గక్రిలేనివారున్కు చే 

వునియందును ఆతని [పవ_క్తయందును భ_క్షివిశ్వాసములు గలిగి యుండినపుడు వొ 

రికి దోషములేదు. సత్కా-ర్యులవె పెనిట్టి నిందలేదు. మణి యు, 'ేవుండు క్షమించు 

వాడును దయాళువును. 92. మజియు, ఎవరు నవారి (వాహనము) కావతెనని 

కోరుచు నీయొద్దకు వచ్చిరో వారిలో నీవ నాయొద్ద మాకు సవారికిగా నిచ్చు 

టకెద్దియును తేదు అని పలికినవుడు తౌము ఖర్చుచేయుట శెద్దియును పొంద 

జీ అను చింతతో నీరు శార్పుచు తిరిగిపోయినవారికిని ఎట్టి దోషములేదు. 

93, ధనవంతుల య్య నీతో సెలవు అడుగువారి వై నిందయున్నది. వారు వెనుక 

నిలిచిపోవు 'స్ర్రీలతో నుండుటకు ఇస్టపడిరి. మజణీయు దేవుడు వారి హృదయ 

ములె ముదవేసీ నాయడు, కావున వారు తెలిసికొనరు, 

వ్యా॥ 91, తప్పుసాకులు కల్పించువారివిషయము చెప్పిన వీదప ఈ వాకు 

ములలో వా స్తవముగ యుద్ధమునకు పోలేనివా శెవరో "బెలుపుచున్నాండు, 

ముసలితనమువలన బలహీనతే గలిగిన వృద్ధులును, రోగపీడితు ల యుద్ధమునకు 

పోేనివారును, స్వారి (గుజ్రము) మొదల! యుద్ధసామ గ్రిలేని నిణుేదలును 

యుద్ధమునకు -వెడలనిచో వారికి నేలాటి దోషము (పాపము) లేదు. వారు 

శమిిపయిదుడురు. అయిన వారు "దేవునియందును ఆతేని (ప్రవక్త శకయందును 

భ కి విశ్వాసమాలుగలిగి ఇస్తామ్ మేలు కోరు చుండవలెను, భక్తి తో సత్కౌ- 
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ర్యములు చేయుచు నుండవలెను. ఇట్టివారివై నేలాటి నింద'లేదు,. "బేవుండుకనిక 
రించి వారిని తమించును, 92, హజల్ రసూలువారి శిష్యులకు ధర్మ యుద్ధము 

(జిపోదు) నందు ఎట్టి యుత్సాహముం డెనో ఈవాక్యములోయ "దెలుప బడినది, 

రసూలువారి శిష్యులలో కొందఅీకీ తబూకుయుద్ధమున కుంగాను పోవుటకు 

సవారి జంతు (గుణ్ణము) "లేకుం జెను, అట్టివారు వచ్చి యుద్ధమునకుం బోవుటకు 

సవారి దయాశేయు(డు అని వె గంబరులవారితో విన్నవించిరి. దానికి రనూలు 

వారు సవారి జంతువులు నాయొద్దతేవు అని పలికినతోడశనే శిష్యుల హృదయ 
ములు చింతలోపడి మేము యుద్ధమునకు ఖర్చు చేనిపో లేవీ అని దుఃఖములో 
కన్నీరు గార్పుచు విడలిపోయిర్, ఇట్టివారు యుద్ధమునకు. బోనందున వారికీ 

పొపములేను, ధనికుతైన ముస సలా్మనులు తమ ధనమును పా్రణమును "బేవుని 

మార్లమందు వినియోగించిరి. కావున శక్తిలేని వారు యుద్ధము నకంబోక నిలిచి 

పోయినందున వారివై నిందలేదు అని దేవుండు తెలిపెను 98, బంక నిందకు 
ఎవరు పాత్రులో ఈ వాక్యములో చప్పంయడినది. యుద్ధమునకు కిర్సుచేయు 

కక్తిగలిగి రోగము, ముసలితనము మొదలగు ఆటంకము లేవియు "లేకయున్న 

ధనికులు యుద్ధమునకు "వెడలక స్రేలత్ంబాటు హార్చుండుటకు రోషము లేక 
ఇండ్రలో నిలి బేపోయినవారు నిందకు ప్యాతులు, ఇట్టివారికి పాపము క్రయ 

కొనును, చిరకాలము పాపముల అలవాటుపడుట చే హృదయములో విశ్యా 
సము చొచ్చుటవ మార్షమండదు, మంచి చెబ్బరులు తోంచవు. వారికి పాప 

ములు పుణ్యములుగ తోయను. ఇట్టిస్థితిలో దెవునినుండి వారి హృదయము 

లనై ముద్రవేయంబడినది అని యూహొంపవలెను. 

__పదునొాకండవ కాండము 
94, యల_తడ.రూన- మల లైసమ్-ఇజా-రజలో "తుమ్-ఇవై-హిమ్" బుల్ = లా 

ఇత లీ 

తఆ-తజిరూ”లన్ నూమిన-లక్రమ్ ఖద్- నబ్బఅ-న ల్లాము-మిన్ -అఆఖ్ -చారికుము -వస- 
ఎ నాశ 

యరల్లావాు- -అమ-లకమ్-వ-ర సూలుహూ-నుమ్ము-తురద్ -దూన-_ ఇలా _ ఆలి. 

మిల్ బి" ల వమ్.-షహోదతి-ఫాయునచ్చి- ఉకమ్ -వి మా-కున్తుమ్ - తత. మలూన్, 
95, సయవొా- లిస్తూన-బిల్లాహి-లకుమ్- ఇజ్ భలబుకఇల ల పామ్-లి- తుల్రజా 

అన్-వుక్ ఫాల్ రిజా-అన్వుమ్ -ఇన్నహుమ్ "ర్ -నున్-వమా-_ వాన్నామ్-జ 
హన్నము-బజాలమ్-విమా- కానూ-యక్ సక్ -సిబూన్ , 96, యవ. లిఫూన-లకుమ్- 
లి-తథ్ డో-అన్ -వుమ్-ఫఖిన్ -తర్ అన్ వు మ్-ఫ- -ఇన్నల్ల లావా - లాయర్? జాం 
అనిల్. _ఖామిల్- ఫాసీ-ఖీన్, 
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94, మారు వారియొద్దకు మరలి వచ్చినపుడు వారు మీ సమ్ముఖమున 

సాకులు కల్పింతురు. “మిరు సాకులు శల్పింపకుండు. మామాటలను మేము 

నమ్మము. దేవుండు మీ వృాత్తాంతములు మాకం 'బెలిపియున్నాండు మజశియు 
"దేవుండును ఆతని (పవ క్రయను మిోపనులను చూచెదరు. మరల మర్మ 

ములను బహిరంగముల నెఖుంగునట్లి "దేవుని యొద్దకు మోరు రవ్పింసం 

బడుదురు. కావున ఆతండు మారు చేయుచున్న దానినిగూర్చి మాకు బెలుపును” 

అని ఓప)వక్ష్త! పలుకుము. 95, ఇంక మోరువారియున్గకు తిరిగి వచ్చినపుడు 
మీరు వారిని వదలి ెట్టుటకుంగాను వారు మోయుదుట "దేవుని (ప్రమాణములు 

చేయుదురు, కావున మీరు వారిని వదలి చెట్టుండు, నిశ్నయముగ వారు అపవి 

(త్రులు. మళీ వారి నివాసము నరకము. ఇది వారుచేయ చున్న కర్మలకు ఫలితము, 

96. మీరు వారిలో సంతోషపడుటక వారు మో రొందుట్టపమాణములు చేయు 

దురు, కావున మిరు వారితో సంతోవీ.౦చినను అవిభేయ్యులెనట్టి వారితో "బే 

వుండు నంతోష పడండు 

వ్యా! 94. పాజత్ రసూలువారు తబూకు యుద్ధము నకు -వెడలునవు 

డు వంచకులు, అసత్యము లై "లన సాకులు కల్పించుకొని యుద్ధమునకు వెడలక్ 

నిలిచి పోయిరి. అటులే యుద్ధమునుండి ముసల్మానులు తంగ మదీనాపురము 

నకు వచ్చిన పిదప వంచకులు “అబద్ధము కైన సాకులు కల్పింపం బోవుదురు. ముస 

ల్మానులు సంతోషీంచుటకు తప్పు "ప్రమాణములు రూడ్ చవేయయోవుదురు, రా 

వున ఓ ప్రవక్న |! వంచకులతో మో మాటలను ప్రమాణములను మేము నమ్మి 

ము, ఎందుకనగ మీలోనుండు వంచనయును మా విషయములును , డేశ్చండుమాకు 

“దెలివియున్నాండు. మాసాకులు వూ యొద్ద చెల్లవు, తప్పు (ప్రమాణము వలన 

లాభములేదు, జరిగిన విషయము పోనిండు, ఇశ మిీంద మా నడవడికను మో 

పనులను చూసెదము. మీరు పలుకు మాటలలో మారెంతవలుకు నిజముపలుకు 

చున్నారో మళీ 9 యల వలన తెలియనగును. దేవుడు సర్వబ్ఞఃడు, ఆతనికి మా 

మర్మములు మా బహిరంగములు సర్వము తెలియును. ఆతనికి నెద్దియును మలు 

గులేదు. అందలును ఆతని యొద్దకు పోవలసీయున్నది. అందజెేకిని వారి కర్మ 

లను ఆనునరించి ఫలితము లభించును ఆని వంచకులతో పలుక వలసినది యని 

దేవుని సెలవయొ్యును. 95. తబూకు యుద్ధమునుండి మసల్మానులు తిరిగి మదీ 

నా పురమురమునకు వచ్చినపుడు వంచకులు వచ్చి మేము కావలెనని యుద్ధ 

మునకు రాక నిలిచిపోలేదు- అనేక బృబ్బందులుండినవి. కావున మా విషయము 

మిరు అనుమానించి కోపము వహింపరాదు అని పలుకసాగిరి. అది ఎందుకన 

వంచకుల కుట) బయలు పడిన వీదప హజల్ రసూలు వారును ముసల్యాా 

నులును వారిని నిందింతురు అని వంచకులు అట్లుచేసీరి, కావున వారిని వదలి 
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టుయ, వారినుండి తొలగి వారినుండి దూరముగ నుండందు అని ముసల్మా 

నుసీవ "దేవుని సెలవయను, ఎందుకన వంచకులు తేమ కపట అఆవిశ్వాసము 

వలన అపవి[త్రులు, వారినుండి తలొలంగి యుండుటయేీ మంచిది, వంచకుల పొ 

వ కార్యములకు (గాను ఫలితముగ వారికి నరక నివాసము లభించును. 96, వంచ 

కులు తప్పుప)మాణములు వేసీ ముసల్మానులను సంతోష "విట్టుటకు యత్నిం 

తురు. సరే ఒకవేళ్ వంచకల మోస పలుకులకు ముసల్యానులు సంతోషిం 

చిన వంచకలకు లాభమేమి ? డేవులకే సంతోష పడనపుడు (పజలు సంతలో 

పించిన ప్రయోజనము 'లేదుగ డా! చేవు(డు అవిభేయు లైనట్టి జనులతో సం 

తోషింపండు. వంచకులు దేవునికి అవిధేయలు. కావున బేవుంజెట్లు వారితో 

సంతోషించును? సంతలోషీంపందు, బేవుండు సంతో వీంపవలెనన్న -డేవునికి విభే 

యు తై యుండవలెను. 

97, ఆల్ -అత్రాబు-అపద్దుకఫ్-రన్-వ-నిఫాఖన్ -వ-అజ్-దరు- అల్లా 

యఆతలమూ-పశదూద-మా-అన్ జలల్లావు-ఆలా-ర సూలిహీ-వల్లావు - అలీ- 

మున్_-షాకీమ్. 98, వ.మినల్ _ఆర్-రాబి-మన్-యత్ -తఖిబు-నా-యున్-ఫీఖు- 

మగ్ రమన్-వయత-రబ్బసు-బి కుముద్ -దవాఖర-అలె "హిమ్ "దాల-రతుస్_సౌఇ9 

వల్గావు-సమోఉన్ొఅలీమ్. 99. వ-మినల్-ఆర్ర-రాబి-మన్-యూమిను- బిల్లా 

పి--వల్ -మాొామిల్ -ఆఖభిరి-వ-యల్ -తేఖిజు-మా- ఆయున్-ఫీఖు-ఖురు - కూతిన్- 

ఇనల్లాహివ-సల-వాతిర్ “రసూలి-అలా-ఇన్న పశ ఘుర్ -బశుల్ - లవాయ్ * స 

యుర్ -ఖిలు-వు-ముల్లావా- ఫీరహొ-మ తిహా-బ్ర న్నల్లాహ- గవారుర్-రహ్మ్, 

98. పల్లెటూరి వారలు అవిశ్వానములోను వంచనలోను చాలక ఠినులు, 

మణీ దేవుడు తన (ప్రవ_క్తకుంబంవిన మత ధర్మములను వారు తెగినికొనకుండుట 

కు యోగు్యులు, మజీయు చేవు(డు సర్వంజ్ఞాజును వివేచనా పరుండును, నుణి 
కొందలు పల్లెటూరి వారలు తౌము ఖర్బుచేయు దానిని దండుగగ నెంచుచు 

న్నారు. మజి మాకు ఆపదలు రావలెనని వారు ఎదురు చూచుచున్నారు, దుః 
ఖకేరమైన ఆపదలు వారికే గలుగుగాత! మతియు జేవుండు సర్వము వినువాం 
డును. సర్వము చెలిసిన వాండును, 99, మజియు కొందలు పల్లెటూరి వార 

లు చేవునియందును తుదిదినమందును విశ్వాన ముంచువారును గలరు, మతి 
వారు తౌము ఖర్చుచేయునది తమకుచేవుని సాన్నిధ్యమును (ప్రవక్త యొక్క దీన 
నలను లభింపం జేయునని యొంచుచున్నారు. వినుండు. అది వారికి సాన్నిధ్యము 
గలిగించునది బెవ్రండు వారిని తన కరుణలో (ప్రవేశింపం జేయును. నిశ్చయ 
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ముగ "దేవుండు క్షమించువాయును దయాళొవును. 

వ్యా॥ 97. ఇ్రింతవణుకు మదీనా పురములోనున్న వంచలకునుముసల్మాను 

భక్తలను గూర్చి చెప్పబడెను. ఇయ మదీనా వ్రరమునకు చుట్టుపట్లనున్న ప 

'ల్లైటూరి వారలను గూర్చి చెప్పలుడు చున్నది. ఆ పళెటూరి వారలో అవి 

'శాసులును, వంచకులును మునల్మాను భక్రులును గలరు, నహాజముగ పల్లె 

టూరి వారలు కఠిన హృదయులుగను అనాగరీకులు గను మర్యాదలు బాగుగ 

తెలియని వారలుగ నుందురు, పట్ల ఇయమలలో నివసీంచు వారికిని పల్లెటూరి వారల 

కును మర్యాదల విషయము చాల వ్యత్యాసము గలదు. అందువలన పల్లెటూరి 

వారలు అనిశ్వెసములోను వంచనలోను చాల కఠినులుగా నుందురు. విరికీవి 

ద్వాంసుల సవావాసము లభించుట అరుదు, అందుచే వారిలో మూఢథత్యము 

చాల యుండును, మత ధర్మ్శములును "దేవుండు నియమించిన పాద్దులును వారికీ 

"జెలిళువు, అందుచే వారిలో వెష్కురు పశుపాయురై యుందురు. కావున నే 

“దేవుండు వారి యోగ్యతకు మించిన భారము వార్శికె చేయట లేదు. ఎవరి జ్ఞా 

నమునకు దగిన భారము వారికీ నొసంగును, ఎందుకన "దేవుండు సర్వము లెలి 

సిన వాండు. వివేచనా పరుడు. ౪రి, పల్లెటూరి వాిలో కొందలు వంచకులు 

గలరు. "దేవుని మార్టమందు ధనము ఖర్చుచేయ వలసిన సమయము పడినవుడు 

వారికీ భారముగా లోంచును, తౌము ఖర్చుచేయునది దండుగగా తలంతురు, 

సంతోషముతో 'బేవుని (పీతికొజకు దాన ధర్మములు చేయరు. అదియునుగాక 

ఆవంచకులు ముసల్మానులకు తీవబాధలు కలిగించి వారిబిలము పోయినచో మే 

ము హాయగా నుండగలమని మెదుకు చూచుచున్నారు. వాస్తవముగ వంచ 

కులెకీ ఆపదలు గలుగునను విషయము వారికి. దెలియదు. తుదకు వంచకులు 

అవమానపడుదురు, ముసల్మానులు విజయమును గార్నవమును పొందుదురు. చే 

వుండు ఆంది మాటలును అందలి పార్గనలును వినుచు వారి విషయములు 

ఎటుంగు చున్నాడు కావున వారి వారికిం దగిన ఫలిత మొసంగును. 99. ఈ 

వాక్యములో మూథు లైన పల్లెటూరి వారలలోను ఖురానె షరీప్ట్రమ హీవు 

వలనను హజల్ రసూలువారి బోధన వలనను గొప్ప భక్తులు అయిన వారును 

గలరు అనిచెప్పలుడినది. వారు దేవుని యందును తుదిదినమందును దృఢ విశ్వా 

సము గలవారు, దేవుని మార్గ్లమందు ఖర్చు చేయుదానిని దండుగగ నెంచరు. 

దాన ధర్మముల వలన దేవుని సాన్నిధ్యము (ఖుర్భత్ ) నుహ(జత్ రసూలువారి 

దీవనలును లభించునని వారికీ నమ్మిక గలదు, వారి నమ్మిక (పకారముగ వారికి 

"జీవుని సాన్నిధ్యము లభించును. వారు "జీవుని కరుణకు పాతుిలగుదురు, వారి 

పొరపాటులను చేవుండు త్నేమించును, 



100, వన్ -సావిఖూనల్. అవ్వలూన-మినల్ -ముహో-జణ్- రీన-వల్ - ఆన్ _ 

సారి-వల్ -లజీ-నత్ “తబ. ఊవామ్-ి-ఇవొ-సౌనిర్ రడి_యల్లావు-ఆన్ - ను 

మ్- వ-రజూ- "ఆన్ వు-వ-ఆ ఆ అద్ద- లవుమ్-జస్నా-తిన్ -తడ్ర- తవ--తవాల్ అన్ - 

హోరు- ఖాలిదీన-ఫీప+-అబ-దన్-జాలి. కల్ -ఫాజుల్ - అజీమ్, 

100, ముపోజరులలోను ఎవరు(ప(పథమముగా ముందంజవేసీరో వారి 

తోను ఎవరుసతా-ర్యములు శేయు చువారినిఆనుసరించిరో వారితోను దేవుండు 

సంతోపీంచెను, మణియు వారును దేవునితో సంతోషించిరి. మళీయు వారి 

కొలకుదేవుండు, కాలువలుప )వహిం చుస్వరక్షవనములును సిద్ధ్రపణచియు న్నాండు, 

అందు వారు సదా వసీంతురు, ఇదియే గొప్పమోత్నము. 

వ్యా॥ 100. తమ జన్మ'దేశమును దేవుని వ్రీతికొణకు వదలినవారు ము 

హోజిరులు. తమ జన్మ"బేశేయను వదలి మదీనావురము చేరినవారికి తో డుపడినట్టి 

మదీనాపుర నివానులు అన్సారులు (నహాయులు). వీరు ఇస్లామ్ సేవ చేయు 
టలో నింత యుత్సాహము చూపుచు ఆందు ముందంజువేసిరో చానికిం దగి 

నట్లు వారికీ దర్హాలు గలవు, అట్లు ముహోజిరులను అన్బారులను అనుసరించి 

సత్కౌార్యములు చేసి వా మంచి వూర్షమున పోయిన యితర మున సల్యానుభక్తు 

లకుంగూడ వారివారికిం దగిన దర్దాలుగలవు, "దేవుండు వారితో సంతోషించెను, 

దేవుని పతియు నంతోషమును అభించుటయే గొప్పుమో తము జయమును. 

“నికిగాను భరులకు సదా నివాసముగల స్వర్షసాౌఖ్యములు లభించును. ముస 

ల్మానుభ క్తులుగరాడ "దేవునికి మనఃఫూర్వకముగ విధేయులై జీవుని యాజ్ఞ 
- లకు శిరసావహించి సంతోవీంతురు, 

101, వ-మిమ్మన్-వొ-లకుమ్-మినల్_అత-రాబి-మునా-ఫిఖూసన - వ - 
_ అటి అంటె జ్ఞ అజర్ 

మిన్ "అవొా-లిల్ "మదీ న తిమరదూ-అలన్ -ని ఫాఖ-లా-తఅ-లమువుమ్- నజొను- 
నయ. 

నత్ర్లమ- హుమ్ -సను'అను-అజ్ - -బీబు-వుమ్ -మర0- తెని-సుమ్మ “యురద్ దవన 
టీ ల 

ఇలా-అజాబీన్-లజీక. 

101, మోకు చుట్టుప ట్లనున్న పల్లెటూరి వారలలో కొందటు వంచకలు 
నున్నారు. మజశియు మదీనావుర నివాసులలోను కొందజు వంచకులును గలరు, 
వారు వంచనయందు స్థరముగా నున్నారు, (ఓ (పవ క్త సీవు వారిని ఎలుం గవు. 
మేము వారి నెటుంగుదుము, మేము రెండుసార్లు వారిని ళిశ్చీంతుము. మరల 
వారు గొప్ప శిక్షకు మరల్పంబడుదుర్చు, 

వాసః 101, మదీవావురములో దానికి చుట్టుపట్లనున్న ప ఖ్లైలలోను కొందు 
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వంచకులు గలరు,. వారి వంచన బయటపడదు, వారు వంచనయిందు సిర 

ముగా "నెవరికి తెలియనట్లు గా నున్నారు. వారి వంచన ేవునికిం "డెలియను, 
కొన్ని సమయములలో వంచకుల చేస్టలవలన వంచకుల కుట) బయలుపడును, 

అఫుడు హా(జత్ రసూలువారు, వంచకులను ఎటుంగంగలరు. కాని కొందలు 

. వంచకులు చాల తశళుకుగ తమ వంచనను దాంచిపెట్టుదురు, అట్ట వంచకులు 

డేవునికిం చెలియునురు, కావున వారికి ఇపామునందును శిత లభించును. వారు 

అవమానముపొందుదురు. అనేక బాధలకు పాలగుదురు, గోరిలోకూడ “రెండవ 

కూరి వంచకులకు శిక్ష లభించును, తుదకు నరకములో గొప్ప శిక్ష లభించును, 
ఇటీ! wr ని —_ 

102, వ-ఆఖు-రాన-అ- తర ఫూ-బిజునూ- బిహిమ్-ఖ ల తూఅమలన్-సా 

ల.హాస్-వ-ఆఖర-సయ్యి-అన్ -ఆసల్లావు-అన్ “యతూజ-అలై-హిమ్ - త్రన్నల్లా 

హా_నగఫూరుర్-రహిహ్. 
102, మతీకొందటు, తేమ పాపములను ఒప్పుకొనిరి, వారు నత్కా 

ర్యమును ఇతర పాప కార్యములో కలిపిరి, శీ భుముగా "దేవుండు వారినిత్సమిం 

చును. నిశ్చయముగ -బేవుండు తమించువాండును దయాళువ్రను, 

వాస! 102. ఇయ ఈవాకన్టిములో మదీనాలోనున్న భక్తుల విషయము 

చెప్పబడుచున్నది, భక్తులు పొరపాటుతో ఒకవేళ్ తప్పుచేసిరేని వారు 

తమ తప్పులను ఒప్పుకొని దేవునిలో తవూపణ వేడి పశ్చాత్తాపపడుదురు, 

ల్లటి వారిన దేవుండు శమిం చును. తబూ కు యుద్దమునకు గాను అబూలబా బొ 

-ముదలగు కొొందతు ముసల్మానులు సోమరిశనముతో వెజలక మదీనాలో నే 

నిలిచిపోయిరి, హాజ్యత్ రసూలువారు తబూకునుండి తిరిగి వచ్చిన పీదప, 

అబూల బావా మొదలగువారు తౌము గావించిన తప్పులను ఒప్పుకొని సీస్టపడి 

రసూలువారు మమ్ము క్షమించి మమ్ము స్తంభములనుండి విడది యునంతవజకు 

మేము మసీదు _న్తంభములలో కట్టుకొనియుందుమని (పతిజ్ల చేసీ _స్తంభములకు 

తమ్ము తాము కట్టుకొొ నిరి, కప్సీరి విషయము చూచి హజల్ రసూలువారు "జీవుని 

-ఎలవగువణకు "నేను విప్పంజాలను అని పలికిరి. తుదకు ఈవాక్యము వచ్చెను. 

ఆపుడు రసూలువారు వారిని వివ్పీ మోతేప్పులు తృమింపంబడినవి ఆను సంతోష 

వార్త నిచ్చిరి. నమాజు (ప్రార్ధన, రోజా (ఉపవాసము) దానము మొదలగు 

నవి సత్కా.ర్యమాలలో చరినవి, ; _ 

108, ఇజ్ -మిన్-అమ్యాా-లిహిమ్ -సద-ఖతన్ -తుతహొ-
హీరు-హుహ్-వ - 

తుజకీ.-పీమ్-బిహో వసల్లీ-ఆఅలై 'పమ-ఇన్న-సలాతేక-నకనుల్ -లముమ్ -వల్లా 

80 
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వబ-సమీ-ఉన్..లలీమ్ 
103. నీవు వారిని పవితు9లుగం చేయుటకును, దానము వలన వారి! 

శుభములు గలుగంజేయటకును వారి సాత్తులనుండి దానము పుచ్చుక్ నుము. 

మతి వారిని దీవింపుము. నిశ్చయముగా నీ దీవనలు వారికి శౌంతమయు గలిగించు 

నవి. మణి "దేవుడు సర్వము వినువాండును సర్వము "తెలిసినవాండును, 

వ్యా 108. ఆబూలబాచా వారి తప్పులు తమింపంబడినవని వారు కొంత 

ధనము వై గంబరువారి సన్నిధికిందెచ్చి దీనిని "దేవుని మార్లమందు దాసము 

చేయుండు అని వెగంబకువారిత్రో విన్నవించిరి. దానిగూర్చి ఈవాకస్టములలో 

వారి దానము తీసికొని వారిని దీవింపవలెను ఆని "దేవుని సెలవు పై గంబిరుల 

వారికి నాయెను. దానముచేయుటవలన పవ్మితతీయును శుభములును లభిం 

చును. నై గంబరులవారు దానము (సదఖా) చేయువారిని దీవింతురు. వారిదీవ 

నలవలన భక్తుల మనస్సులకు శాంతము లభించును. ఈదానములో విధిదాన 

ము (జకాతు) కూడ చేరును, ముసల్మాను ధనికులు తెచ్చిన దానములనుహా జిల్ 

రసూలువారు నిజు పేదలకు పంచిపెట్టుదురు. 
టీ డూ జలాల 

104. అలమ్ - యల - లమూ-అన్నల్లాహా - హువ - యఖ్ - బలుల్త్ - 

తౌబత- ఆన్-ఇబాదిహీ-వ-యాఖుజుస్-సదఖా తి-వ-అన్నల్లావా -వువ లీ -లేవ్వా 

బుర్ -రహీమ్. 

104. "దేవుండు తన భక్తుల క్షమాపణ నమ్ముతించును. నుతి దానము 

. లను శ్రీసికొనును. ేవుంజే షమించువాండునుదయాళువును అనివారికింబె లియదా? 

వ్యా! 104. కమించుట్క దానములు సమ్మ తిం చుట "దేవుని యిష్టము, 

సర్వము ఆతనికి చెలియును, ఎవరు ఎట్టి సంకల్పము (నియ్యల్ ) తో నిత్తురో 

"జీవునికి. దెలియను. భ కి పూర్వకముగ వేండిన తృమాపణను ' దేవుండు సమ్మ 

తించును, ఆటులే 'దేవుని పీతికొలుకు చేసన దానములు ఆంగికరించును, ప్ర 

జల మెప్పుకొజకు చేయు దానములను చెవుడు అంగీకరింపయండు. అని భక్ 

లకుం దెలియదా ఆని (పోత్సహింపంబడి యను, - 

105. వ-ఖు-లిఆ-మలూ-ఫస-యరల్లావు-అమ-లకుమ్-వ"ర సూలుహూ_ 

వల్ -మూమి నూన-వస-తు-రద్దూన-ఇలా-అలి-మిల్ - “7 బి-వహ్-షహో-దతి = సూ 
నా 

యునవ్బీ-ఉకమ్-బిమా-కన్తుమ్-తఆ-మలూన్. 
105. మణి మీరు పనులు చేయుచునుండుండు. మరలెదేవుండును, ఆశని 

పివక్తయును ముసల్మానులును మో పనులను చూ చెవరు. మలి మర్శుము 



కాండము 11) సూర అత రొ బా, 635 

లను బహిరంగములను ఎఏటుంగునట్లి దేవునియొద్దకు మీరు రప్పింపంబడుదురు. 

కావున మారు చేయుచున్న దానినిగూర్చి యాతడు మీకు దెలువును ఆని ర్ 

(పవకా! పలుకుము, 

వ్యా! 105, తమాపణ కోరుటవలన పూర్వపు పాపములు శ్నమింపం 

బడును. తబూకు యుద్ధములో చేరక గావించిన తప్పు ఇంకమాద చేయనలదు, 

సత్మా_ర్భములు చేయు చునుండవలెను, సర్వము -జేవునికి. దెలియును. ఎవరి 

కర్మలకు దగిన ఫలితము వారికీ నొనంగును, 

106. వ-ఆఖరూన-ముర్ - జె "న-లి-ఆమ్ -రిల్లాహి-ఇమ్మా-యు - అజ్- 

జిబువుమ్-వ-బ్రమ్మా-య తూబు-అ-లై-హీ మ్ -వ లాహు-అలీమున్-హ కీమ్. 

106. మజికొందజు దేవుని సెలవుకొలకు వేచియున్నవారును గలరు, 

-దేవుండు వారిని శిక్రించును. లేదా వారిని క్షమిందును. మణి "దేవుండు సర్వజ్ఞ 

డును. వివేచనాపరు(డును. 

వాని, 106. తబూకుయుద్దము నకు ఇడలక మదీనాపురములో నిలిచి 

పోయిన వారలలో మూండు రకములవారుండిరి, (1) కొందు తేమ నంచన 

వలన పోక నిలిచిపోయినవారు, (2) కొందజు ముసల్మానులుసోమరి తనముతో 

పొక నిలిచిపోయి వైగంబరులవారు మదీనావుకమునకు తిరిగి వచ్చిన వార్తను 

విని తమ్ముతౌము మసీదు స్తంభములతో కట్టుకొనిననారు. వీరినిగూర్చి 

ముందు వాక్టములోం జెప్పంబడినది. (8) మణీ కొందలి మునల్మానులు పలాటి 

సాకులు పెట్టుకొనక తాము గావించిన తప్పును మైగంబరులవారి సన్నిధిని 

విన్నివించిరి. వీరు తమ్ముతౌము _స్త ంభములతోో కట్టుకొన లేదు. వీరు ముగ్గురు. 

వీరి విషయము దేవుని క్షమాపణ విషయము తెలియుటలో ఆలస్యమాయొను, 

కావున ఆ ముగ్గురు భక్తలు దేవుని చెలన్రునకుయగాను_ జేచియుండిరి. బేవుని 

చెలవ్రువచ్చువలుకు వబది దినములవజుకు ఆ ముగ్గురితో ముసల్యానులు 

మాటలాడక బహిాషపా_రము వేసియుండిరి. ఆ పిదప దేవుండు వారినికూడ 

తమించెను. ఈ విషయము రాంబోవు 115వ వాకష్టమునందు చెప్పబడును, 

107. వల్ -లజ్ 'నత్-తఖ-జా-మున్ -జిదన్-జిరారన్-న-కుఫ్-రన్ -వ- తేఫ్ 

కఖమ్.-.ద నలొ-మూమినీన-న-బర్- సాదల్ _లిమన్-పోర-నల్లాహాా వ - రసూల 

వఛా.మిన్ వ బాలువల-యపోంలిపున్న ఇన్.ఆరచ్నా-ఇల్-లల్ -ముస్నా-వల్లా 

వుటయష్-పాదు-ఇన్న-వుమ్- లశాజెబూన్ + 108. లా-తఘుమ్-ఫీహీ-అబిదన్ - 

లమస్ -బిదున్ ఉస్ సిస-ఆలక్ _తఖ్వా-మిన్ _ అవ్వ-లి-యామ
ిన్"ఆహఖఖఆాన్ 
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అలాల 

తఖూవ-ఫీ హీ" ఫేహీ-రిజాలున్ - యుహబ్బూన-ఆన్-యత' "తకాహారూ- వల్లావా 

యుపి హొబ్బుల్-ముత్ -తహ్ పిరీన్, 109, అఫ-మన్ "అస్ - స సాబున్యాధా- నవూ 

అలా-_ తఖావా-మినల్లాహి-వరిజా ౧-నిన్-హ్రైరుస్ అమ్మన్ అస్ -సస-బున్యా-నహూ 
లీ 

ర్ ఆలా-ష ఫా జు-రుఫీస్ -హోరిన్ "ఫన్-పోర- విపా-ఖ-నారి- జహాన్నమ - వల్లాహు- 

లా-యవొా-దిల్ భామకీ -జాలిమాన్ 110, లాయజాలు-బున్యా- నూవు-ముల్ 

లజీ- జేబనా-ఫీరీఎతన్-ఫీఖులూ-బిహి మ్-ఇల్లా-అన్-తఖత్ -తఆ-ఖు-లూబువుమ్ "వ 

లావు “అలీమన్ -పాశీమ్. 

107. మణీ యు వంచకులలో కొండలు నష్టము గలిగించుటకును, ఆవి 

శ్యాసమును బలపణచుటకునుము సల్మానులను విడందియు టకునుదీని కీ ఫూ ర్యము 

"జేవునితోను ఆతని ప్రవ కృతోను యుద్దమాడినవాంయు పొంచియుండుటకును 
ఒక్క- మసీదును కట్టియున్నారు. మలి వొరు మేము మంచిదియే యు'దైేశించి 
నిమి ఆని (ప్రమాణములు చేయుదురు. మణి వాదు అనత్యవంతులని -దేవ్రండు 

సాక్ష్యుమిచ్చు చున్నాంయడు, 108. అందు నీవ్రుఎన్నటికీని నిలువకుము. న్నిశ్చయముగ 

మొదటిదినమునుండి యే భక్రివై పునాది వేయంబడిన మసీదులో నీవు నిలుచుట 

నీకు యోగ్యమైనది. అందు పరిశుద్ధులు కాంగోరువారు గలరు. మటి "బేవృండు 

పరిశుద్ధులను (ేమించును. 109, సవండు దేవుని ఛభాక్తి (పీత ల పునాదులనై 

తన కట్టడము కబ్రనో వాండు వెస్టుండా లేక ఎవండు తన కట్టడమును పడనున్న 
నోతివద్డున కశైనో వాండా |ఆకిదప అదివానినితీసికొని నర కొన్ని లోపడిపో యను 

మలి య 'దుర్మార్తులకు దారి చూసపండు, 110. వారి హృదయములు తున 

కలై పోనంతవణికు వారి కట్టడమువలన వారి హృదయములలో (వంచన) సం 
దేహాము సదా యుండును. మణీ "దేవుడు సర్వము ెలిసినవాండును, వినే 

చనాపరుండును, 

వ్యా॥107.దీనికిమందువాక్యములో యుద్ధమునకు పోక నిలిచిపోయిఒకతస్స 

గావించి హద యమాలలో భయభక్తులు గలిగి క్షమాపణ కోరినవారినిగూార్సి 

' చెప్పుంబడాను, మసీదు కట్టుట చూచువారికీ ధర్మ కార్యముగాకనువించిననుమనీ 

దు కట్టువారి యు దేశయ మంచిది కాదు గనుక అట్టేమసీదుకట్టువారు వంచకులు, 
వీర9ిగూర్చి ఇందు చెప్పంబడు చున్నది, పాజ్రళ్్రసూలువారో మకా పురము 

ఏడిచి మదీనావురమునకు పోవుచు కొన్నిదినములు ఆమరుబిన్ బి ఫృవారివీధిభో 
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బసచేసీరి. తరువాత రసూలువారు మదీ నాస్రరమ చేరి మనీదు కట్టిరి, అమరు 
బిన్ బి ఫువారి వీధిలోకూడ మసీదు కట్టయడాను, దీనినే మస్ జిదెఖబా ఆనుదురు, 
తరచుగ హజల్ రసూలువారు (పతి శనివారము అచట పోయి నమాజు సలు 
పుదురు, కొందజు వంచకులు ఆ మసీదునకు విరుదముగ దానికి చేరువలోనే 
ఒక యంల్లుక ట్లి అది మసీదు అని" నియమించిరి. దానివలన వంచకులు వేటుగా | 
ఒకచోట చేరవలెననియు, వీర కృటలు తెలియని మసల్మానులు ఖబామసీ దును 
వడలి యచ్చటికి రావలెననియవారికి దురు'బ్రేశముం ణెను. డీనికియఖన్టి కారవండు 
ఆబూఆమిరు ఆను నసానీండు, సాజిత్. ర సూలువారు మదీనాపురము నకు రాక్ష 
మునుపు అబూఅమిరునకు చాల గారవముంజెను. వాయ గొప్ప భాక్తుండని 
"వరుపొందియుం డెను. కాని పా(జత్ రసూలువారు మవీనాపురము చేరిన పిదప 
వానికీ మునుపటి గౌరవము లేకపోయెను. అందుచే వాడునా గంబరులవారి యెడ 
అసూయ వహించి వారితో వాదులాడుచు విోోధమువహించియుంజెను, ఒక 
దినము వా(డు చెగంబరులవారితో వాదించుచు ఎవడు అసత్వవంతు(డోవా(డు 
దేశ భక్షుండై హీనచావుతో చచ్చునుగాత ఆని పలికెను, దానికి వై గంబరుల 
పారు ఆమిన్ (ఆటులే ఆగుగాత !) అని పలికిరి, బదరు యుద్ధములో మున 
లానులకు గొప్ప జయము లభిం చెనుగదా ! అదిచూచి అబూ ఆమిరుసహి౭ప 
లేక మక్కాన్రరమునకు పాణిపోయి అచ్చట కాఫిర్సను పే రేపించి ఖురెషు 
లతో కలిసి మదీనావె డాడివెడలి వచ్చెను, ఒహుదులో యుద్ధము. సంభవిం 
చెను, అందు వాండు ముగు గుంతలు తవ్విం చెను. ఆ గుంతవలన'నే వైగం 

బరులవారికి గాయము తగితెను. అబూ ఆమిగువు నెను యుగ్గమున లుకు "కాఫీ 

నతో చేరి పెగంబరులవారితో యుద్ధమాడుచుం డెను, ముసల్మానుల విజయము 
చూచి, ఇత అనేబవియాలో నుండుట క్నేనుకరము కాదు ఆని సిరియా (పామ్) 
దేశమునకు పాఆీపో యును, అచ్చటినుండి వాంయ మదీనాలోనుండిన వంచకు 
అరు నిట్లు (వాసెను. “నేను రోవునురాజుతో కలిసి గొప్ప సైన్యము తీసికొని 

మదీనావై దాడి వెడలి వచ్చి ముసల్మానులను నశింప౯జేయుదును. కావున 
మోరు మసీదు వీరుతో ఒక యిల్లుకట్టి అందు ముసలాగనులవ విరోధముగ 
కుట్రలు సలుపుండు. నేను పంపు లేఖలు తెచ్చువారుకూడ ఆ మసీదులోనే 
మీలో కలియుదురు. నేను వచ్చినచో అచ్చట నిలుచుటకు తావు ఉండును 
ఈ దురుగ్గేశేయలకుం గానువంచకులు మసీదుకట్టి వైగంబరులవారిళో “ఖబా 
మవీదు వూకు దూరముగా నున్నది, వర్ష కాలములోకష్టమగును, కావున మేము 

మసీదు కటినొమ. మీరు దయచేసి యందు శుబ్లమునకుంగాను నమాజు నలు 
(శు అన్మిపే మూణములుచేసి విన్నవించిరి. అవుకు మైగంబరులవారు తఖూకు 
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యుద్దమనకుగాను 'వెడలుట_కె సిద్దమైయుండిరి. కావున ఇపుడు వనుటకువీలు 

లేదు తిరిగి వచ్చిన వీదప చూచెదము అని పలికి తబూకునకు వెడలిపోయిరి, 
తిరిగి మదీనావురమునకు వచ్చునవుడు దారిమధ్యలో నే "జేవునిసందేశయు (వహీ) 
వచ్చెను. దీనివలన వంచకుల కుట్ర మసీదు విషయము బయలుపణాను, ఆపుడు 
వెగంబరులవారు తమ ఇద్దణు శిష్యులను పంపి కుట మసీదును పడంగొట్టి 

"కాల్చి వేయవలెను అని సెలవు ఒనంగిరి. అటులే వారిద్దయి పోయి చేసిరి, అట్టు 

అబూఆమిరు సీరియాచేశములో నే ఒంటరిగా హీనఇచావు చచ్చెను. 105, కక 

మసీదులో నమాజు సలుపకూడదు, భ_క్తిఫూర్వకముగ ముందు గా నేకట్టబిడిన 
ఖబామనీదులో నమాజు సలుపుట యోగ్యము ఆని “వి గంబరులవాెకీ సెల 
వ య్యొను- ఖబామనీదులో నమాజు సలువు ముసల్మానులు చాల భ్యాక్తిపరుల్సు 
అన్ని విధముల అసవాక్టమలనుండిప రిశుద్దులుగా నున్నారు. ఒంటికిగెటికి ముట్టి 
జెడ్డలు (ప్రయోగించి నీళ్ళతో శుద్ధి చేయుదురు - పరిశుద్ధులను జేవుయన (పీ 
మించును. 109, భయభ క్రులతోం జేసిన పని (కేష్షమైనది. అత్టిభకు లు శేన్లులు, 
భక్తి లేక వంచనల్ 6 జేసిన కార్యము నిలువదు, ఎటు నీటివరదల వలనకో సీక్రాని 
పోయిన గోతివడ్డువి ఇల్లు కట్టిన నిలువదో అటులే భకిలేక వంచనతోగట్టిన 
కట్టడమువలన నరకాగ్నిలోవంచక్రలుపడుదురు, దుర్శ్మార్లులున నాగక్షయనుఆవ 
లంబింపరు. 110, భక్త విశ్వానములు లేక వంచన నంెజీహాముతో కట్టినవారి 
కట్టడమువలన వారికీ చావురానంతవజకు వారి వంచనపోదు. అది స్థీరయు గొ 
వారి హృదయములలో నుండును, చేను(డు సర్వము బెలినీనవాంతు. విజేచనా 
పరుడు. ఎవరి కరగ్తలకును సంకొల్పములకును దగిన ఫలితమువారికి, నొళంగును. 
ఒక వీధిలో మసీదు నున్నపుడు పోటాపోటీతో మటీొక మవీదు కట్ట (గరాడదు, 
చానిని వుస్బ్ దె జిరార్ అఆనుదుదు, 

||... ఇన్ -నల్లా-హవ్త రా 'మినల్ -మూమినీన-అన్-ఫుసవృుమ్-వ-_లమ్ొ 
వాలవక్ -బిఅన్న -లవ్ఫాముల్ -జన్నత-యుఖాతిలూన-$ీ-నబీ-లిలాపిా - వ. 

మా, 
య కు 

వ! బోవ “నాటీ లాడి... త అలలే ఖ్ -తొలూన-వ- యుఖ్-తలు*న-.వ'ఆ దన్-ఆఖైహీ-పహాూఖ్ -ఖన్-ఫిత్- తారా 
తి"వల్ "ఇన్ జీలి-వల్ -ఖ్బర్.ఆని-వ_ మన్- చెఫా-బి-అవొా-దిహీ -మినలాహి--ఫస్- రబిరూ-బి-వై ఇఈముల్ -లజీచాయలే తుమ్ చిప్త,.వ-పాంలిక. వవల్ఫా లీ 

జుల్-అఆజీమ్, 

న్య 111. నిశ్చయముగ "జేన్చండు విశ్వాసులనుండి వారిపాణమయులను వారి క వార స్వరక్షమును వెలగ నిచ్చి కొనెను. వారు జీవుని మారమందు ౨ ధార వధింతురు. మతి వధింపం బడుదురు, తౌరాతులోను ఇన్ శేలులో 
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ఖురానులోను నిజమైన వాగ్దానము "దేవుండు చేసియున్నాడు, వాగ్దానము 
ఫూర్తి చేయుటలో "దేవుని కం'టును మించిన వారెవరు గలరు, కావున మీరు 
కావించిన బేరమునకు మిరు సంతోషపడుండు. మణీ ఇదియే గొప్పజయము. 

వ్యా॥ 111. ఈ వాక్యములో ముసల్మాను భక్తులు సర్వము బేవుని (పీతి 
కొలురు చేవుని మార్లమందు వినియో గింప "వలెనని పోగత్సావాము గలను. 

భక్కుల (పౌణములును సొత్తును సర్వము చేవుండొసంగిన'జీ. అయిన ేనండు 
తన యన్నుగహముచే ఆవి భాక్కులవి అని సెలవిచ్చి చేవ్రని మార్గ్లమందుా విని 

యోగించువారికి వానివల స్వర్షమున్నది అనిస్ధిర మైన వాగ్రానమొనర్చెను. డవు 

డు భకులనుండి కొనువాండు, 'భక్తులునొసంగుకొద్ది చెలవన్తువులకుయగాానుగొాప్ప 

విలువగల స్వర్గము "వెలగా నిచ్చుచున్నాండు. ముసల్మానులు యుద్ధమందు శ 
తు)వులను వధించిన లేదా వారు వధింపం బడినవారికి "వెల లభించియే తీరును. 

స్వర్షమను వెల ఇళమాంద దొరకునో లేదో అని సంచేవాముడ కూడదు. ఎందు 
కన దేవుండు తానిచ్చిన మాటను ప్రూర్మిచేయను, ఆడినమాట తేప్పండు 

ఇల్లు తన వ్యాూనముపూర్తితప్పక్ చేయుదును అని అన్నిమత గంథములలో చేసి 
యున్నా (డు, “కారాకులోను బ్రస్టీలులోను ఖురానులోను అట్లు సెలవిచ్చి యు 

న్నాండు, కావున ముసల్మాను భక్తులు సమయము వచ్చినపుడు "దేవుని మార్ల 

మందు తమ సర్వము వినియోగింస వలెను, దీనివలన ఉభయ లోకములలో 

జయమును మోతమును లభించును, ఇట్టి లాభకరమైన 'బేరమునకుంగాను 
భక్తులు సంతోష పడవలను, 

112, అత్ -తాఇ-బూ నల్ ఆభి-దూనర్-పళమిదూనన్-సాఇ-వళూనర్- 

రాకి-ఊనస్-సాజి 'దూనల్ -ఆమిరూన- బిల్ -యలిరూఫి-వన్-నాహూన- అనిల్- 

మున్ కరి-వల్ హో ఫిజాన-లి-వుదూ దిల్లాహి-వ-బమ్-షిరిల్ -మూమినీన్. 

112. వారు,(యుసల్మానులు) క్షమాపణ కోరువారున్కు (ప్రార్ధనలు సలుపు 

వారును కత కతలు సలువు వారును, ఉపవాస ముండువారును రుకూ చోయువా 

రును, నిజా చేయవారును, ధర్మమును అజ్ఞా పించు వారును, అధర్మమునుని షే, 

ధించువారును దేవుని నియమములను కాపొడువారును. మణి ఒపవశక్తా! ముస 
ల్గానులకు నంతోషవార్మ వినిపింపుము. 

వ్యా! 112, ఇందు మైవాక్ళోములలొ జెప్పంబడిన ముసల్మానుల సుగు 

ణములు వివరింపం బడినవి, సంపూక్ష విశ్వాసులు (ముస సల్మానులు) సర్వవిధ 

ముల పాపములను విడనాడి పాపర్షీమాపణ చేవునిలో వేండుకొనుదురు, వారు 

భకివిశ్వాసములతో ధ్ధారముగ పార్భనలు సలుపుదురు, చేవుని మేళ్ళుకు కృత 

జతే సలువుచు చేవునిని స్తుతింతురు. వారు ఉపవాసము ' లుండుదురు, ఉపవాసము 
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నందు తమకు పీియమ్ములైన అన్నపానాదులను భోగములను వదలి యాగ్కళు 

ది గాపించు కొనుదురు. రుకూ (వంగుట) సిజ్ఞా సాష్టాంగ నమస్కా-ంములు 

క్లైయుదురు, ఆనంగా నమాజు నలువుదురు. మసల్మాసులు తాము సన్నగ 

వర్వల (పజల చేలుకోరి వారికీ ధర్హమార్షము బోధించి యధర్శ మార్గమును 

నివేధింతురు, "చేవు(డు నియమించిన ధర్మములను చెలిసికొని దానిని కనుము 

గా అనుసరింతురు, ఎద్ది ధర్మ మో దాని అవలంబించి ఎద్ది అధర మో _చొన్గిని 

వదలి చెటుదురు, ఇట్టవి శ్వాసు లకు "దేవుని (ప్రి -మోతములంభించు
నను సంత స్మ 

వ్ 

వార్త నియ్యవలెను అని "దేవుని నెలవు (ప్రవక్తకు నాయను. 

118, మాకాన-లిన్-న బియ్యి-వల్ -లజీన-ఆనునూ" అన్ాయ న్ “త గ-ఫిరూ 
par జని కా 

లిల్-మువ్ -రికీన-వలా-కానూ-ఉలీ-ఖు ర్చా-మిమ్ "బఆది-మా-తబయ్య = సల 

హుమ్-అన్న హుమ్-అస్-హో బుల్" జహీమ్, 114. వమా- శానస్ "తగ .ఫారు-ళ్లు 
మీ బయల 

(బాహీ మ లి-అబీహి-ఇల్లా-అమ్' -మాల్తిదళిన్-వఆద-హో- అయ్యాహు- ఫలా" 

తబయ్యాన-లహూ-ఆ న్న హూ-ఆదువ్వుల్ -లిల్లాహి--తబ రఅ-మిన్ హు- దన్న 

([బాహీమాల-అవ్యావాన్ “హలీమ్ . 

118, "దేవునికి సౌటి కల్పించువారు (ము|షి.కులు) బంధువుపై సను వారు 
నరక నివాసులు అని స్పష్టము గాం చెలిసినపిదప వారికింగాను పృపక్తుయును ము 

సల్మానులును క్షమాపణ కోరుట సరికాదు, 114, ఇడ్రాహీయు తన తేండితోం 
చేసిన వాగ్రానమును బట్టి యాతండు తన తండికింగాను తషమాపణ కోరెను, 

ఆపిదప ఆతండు దేవునికి శతుంన్చయ అని ఇచాహీమునకు స్పష్టపడంగానే ఇ 
(చాహీము ఆతనిని విసర్జించెను, నిశ్చృయముగ ఇబాఏహీము మృదు భ్యాదయుం 
దును సహనము గలవాడును. 

వ్యా॥ 118. ఇందు ఆవిశ్వానులుగా నే చచ్చిన బంధువృలకుంగాను ము 

సలాానులు క్షమాపణ (ఇస్ తిగ్ ఫార్ ) కోరకూడదు అని విధింపం బడినది, 
కోొందలు ము సల్మానులు కాఫీర్లుగా మృతినొందిన తేల్లిదం[డులకును ఆన్న ద 

మ్ములకుంగాను దేవునితో వారిపాపములు శమించునటు వేడ సాగిరి, అణు "ఖీ 

డుట ముసల్మానులకుం దగదు. ఎందుకన ముష్రికులు (కఫిర్లు) “డేవుసికి విరో 
ధులు. కావునముసలానులకువారుబంధువుతై ననువారువుత విరోధులు,కావ్రన"చే 
వుని ప్రీతి కోరువారు దేవుని శత్రువులను ప్రేమింపరు. 114, వాజల్ ఇబా) 
బాము (ప్రవక్త యొక్క. తండి విగపాములను చేసీ వానిని పూజొంచునాంంయొ, 
ఇాహీము'గారు తన తండ్రిని ఇసామ్లో చేరుము అని చాల బోధించి ఆతని 
కొఆికు దేవునితో క్షమాపణ వేండుదును అని వాగానము చేసిరి. వారు తను 
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వాగ్దానము (ప్రకారము దేవునితో జేండిరి. కాని వారితండి తన యనిశ్వాస 
మును వదలక ఆందు స్టరయుగా నుండెను, అదిచాచి ఇ9(వా హీముగారు తన 
తండి)కీంగాను తమాపణ వేండక ఆతనిని వదలి పెట్టిరి. కావున మసల్మానులు 
బ్రబౌ హీ ము ప)వ_క్ష తన తండడికింగాను క్షమాపణ కోరెను అనితలంచి వారు 
రకరాడ్డ అట్టు చేయరాదు, ఎందుకన అఇ(బాహీము ప్రవక్త తనతండ్రి విషయము 
స్పష్టముగాం దెలియగానే ఆతనిని వదలుకొ నెను, 

116, వ-మా-కానల్లాహు-లి యుజి ల్లాఖమమ్-ది తద" బీ -హాదాహుమ్- 

వా త్తై-యు-బయ్యిన- లవుమ్-మా-యల్ -తఖూన-ఇన్న ల్లాహ బికుల్లి- చెల్తన్ 

ఆలీమ్. 116, ఇన్ -నల్లాహ-లహూముల్ =కున్-"సమా-వాతి-వల్ - ఆర్జి 

యువా ఈ-వ-యుమోూతు-న-నూ. లకుమ్-మిన్ -దూనిల్లాహిామిన్-న - లియ్యిన్- 

వ-లా-ననీర్, 

115. మళియు చేను(డు జనులకు సన్నాక్షము చూూవిన వీదప వారు శే 
నిని మానుకొన వలెనో స్పష్టముగా వారికి తెలుపనంత వణికు "దేవ్చంశువారిని 

దుర్మార్జులుగాం జేయండు. నిశృయముగ చేవునికి సర్వము చెలియును, 116, 
ఆశాశములలోను భూమిలోను చేవునిరే (ప్రభుత్వమున్ని, ఆతడు (పాణము 

పోయువాండును చంవువాండును, మజ అతండు దప్ప మోకు వేణు రత్ర 
కుండుగాని నహాయుండు గాని చేయడు. 

వ్యా! 115. "దేవుండు జనులకు నన్మార్షమును ధరగ్ణమాక్షయను చూపును, 

ధర్మవూర్షము స్పష్టము గాం "దెలిసీన పిదప దాని ననుసరింపక అధర్శ మార్గము 

పోవువారు దుర్యార్షుల్తె దారి తప్పినవారగుదురు, కావున "దేవుశుజనులకు సన్శా 
రము చూపని బే దారి తప్పింపండు, ఇందు కాఫీర్లను గూర్చి శమాపణ కోరు 

విషయము నిషిద్ధము తెలియక కోరిన యుసల్మానుల తప్పు మన్నింపంబడును. 

ఇంక తెలిసీన పిదప అట్టు కోరువారు సన్మార్గము తప్పిన వారగుదురు ఇని 

సూచింప బడియొను, 116. భూమాస్టీకాశేములలో  చేవునిచే ప్రభుత్వమును 

అధి కారమునుగలదు, శావున భక్తులు ఆతనిధర్శములకు విధేయులై. నడచుకొన 

నలెను. అందు వలాటి బంధుత్వ సంబంధములను పాటింపరాదు. ఎందుకన దే 
వుగో రక్షకుంతును నహోయుంతును. కావున ఇతరులకు భయపడ నక్క లేదు. 

అనాలే అట్ 

117. లఖత్ _తొబల్లాహు-ఆలన్ -నబీయ్యి-వల్ -మువోజికీనవ"వల్ -ఆన్- 
అబల జాతి నః లాలీ nm wa — సారిల్-లజీ-నత్ -తబఉావాు-ఫీసాఅ తిక్-ఉన్ రతి - మోమ్-బఆది-నా-కాద-యజీగు 
ల 
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ఖులూబు- -ఫరీఖిమ్-మిన్ -వుమ్నుమ్మ-కౌది- అలై హిమ్-ఇన్నవూ- బివామ్ 

రో ఫుర్-రహీమ్. 118. వ-ఆలఅన స్-సలా-స-తిల్-లజీ న ఖుల్ - లిఫూ పాఠా- -9 

దా-జాఖల్ -అ,లె హీ ముల్ -అర్- బో-బినా-రవు-బల్ - వజూఖల్ - అలై హీమ్ - 

ఆన్ -ఫను-వహుమ్ -వజన్నూ-అలొ-లా-మల్ " జఅ- మినల్లాహి-ఇల్లా-ఇ లైహి- ను 

మ్ము"తాబి-అరై లెహివ్-లి-య తూబూ- ఇ్లన్నల్లావా-వాువ ల్ - తవ్యాబురొరహీంమ్. 

117. దేవుడు (ప్రవక్త కను ముహోబీరులను అన్బారులను అనుగ హాం చెను. 

వరిలో కొందజి హృదయములు తిరిగి హోన్టటకు సమావించియున్న కష్టకాల 

మందును వారు (ప్రవ_క్తవెంట నున్నవారు. మరల "దేవుండు వారిని ఆన్మగహిం 

చెను, నిశ్చయముగా "దేవుండు వారియడ అను గహమును దయయునుగలవాండు, 

118. మజియు ఎవరి శమాపణ విషయము ఆలస్యము చేయయణబుజనో యా ము 

రిని దేశ్చడు కరుణించెను తుదకు విశాలమైన భూమియు వారికి నిలుకుంగా 

నాయెను మజీివారి (పాణములు వారికి కష్టమలుగా నాయును. మణి చేవు 

స వేటు శరణము నిచ్చువాండు లేడని వారు తెలిసి కొనిరి, కిదప వారు 

క "మాప పణ కోరుట శె "దేవుడు వారిని కరుణిం చెను, నిశ్చయము గ 

-దేవుంజే అనుగ్రహించు వా(దును కరు ణించువాందును, 

వ్యా 117. కష్టకాలము అనగా తబూకు దండయాత ఆందు ఆనేక 

కష్టములుం డెను, ఎండ “ఫ్రీ చముగా నుండెను, (ప్రయాణము చాలదవూరము. ఖర్థూ 

. రపు తోటలు పండియుండెను, గొప్ప రోమను రాజును ఎదుర్కొనవలసి యుం 

డెను. మునలాగినుల యొద్ద సరియైన యుద్ధసామగి లేకుండాను. దారిలో నీళ్ళ 
కలవు, ఆహారము లేక ఒక్కొక్క. సిపాయికి ఒహ్కొకరా ఖర్జూరపు పండువై 

ఒక్క-దినమ గడపవలసీ వచ్చెను, ఇట్టి కష్టతరమైన స్దితిలో “కొందటు ముస 

ల్మానుల హృదయము చలించి పోవుటకు సమీ పించను. కాని "దేవుండు వారికి. 

మల్ నో ధైరన్థ మొసం గను. ముహోజిర్లును అన్ఫార్జును అట్ట కష్టయులకు సహిాంచి 

సై గంబరుల వారి వెంట యుండి యుద్దయా శ్ర సాగించిం. అట్టి ఛైర్యత్యాగ 

ములు గలిగిన వారికి చేవుని యనుగ౦హము కలిగను. ఇట్టిభకు శే దేవునికి 
(వియులు ఉభయలోకములలో జయము పొందువారు. 118. తబూకు యుద్ధ 

మునకు సోమరి తనముతో వెడలక మదీనా పురములో నిలిచిన వారిలో ముగ్గు 

రికి "దేవునినుండి క్షమాపణలభింపక వారివిషయము ఆలస్యమాయొను, ఆముగ్గురు 

(1) కశాబుబీన్ మాలిక్ (2) )హీ లాల్ బీన్ ఉమయ్య్యా (8) మురాద్ బిన్రలీ, 

అనువారు, ఏంబది దినమలవణకు వారి ముగ్గురితో ముసల్మానులు సలామ్ చే 

యుటగాని మాటలాడుటగాని మానుకొనిరి,; కాబు భార్యకూడ భోర్మను వదలి 
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తనతల్రియింటికి పోయెను. అబ్బు ఆము;సరికి విశాలమైన భూమియు ఇజుకుంగా 
నాయొను, వారి (ప్రాణములు పరిక కష ్షేమలు గాం దో చెను. రా(తింబవలు వ 
డ్చుచు 'జేవునిని |పార్థిం చుచుండిరి. తుదకు దేవుడు వారిని తమించి కరుణిం 
చెను, చెగంబరుల వారును మున సల్మానులును యథా (పుకారముగ కలిసీ మెలసి 
యుండసాగిరి, తిరిగి యే చెనపొరపాటు గలిగినవారు మరల దేవునితో శ 
మాపణ కోరవలెను అని -డేవుంతు వారినీ అనుగ్యహిం చెను, 

బీటీ 

119, యాఅయ్యు-హాల్ ఆర్తి లజీన. -ఆ-మనుత్ -తఖుల్లానా-నాకూనూ మఆస్ 

సాదిఖీన్, 

119, ఓ విశ్వానులార! "దేవునికి భయపడుచునుం డుండు. మజీయుసత్య 

వుతులతో నుందుండు, 

వ్యా! 119. సదా ముసల్మానులు "దేవునికి భయపడుచు అబద్ధములు 
కులుకక సత్యము పలుకుచు సత్యవంతుల సహొవానములో నుండవలెను, నూ ఆ 

ముగ్దురు సత్యము పలికి రక్షణపొందిరో అట్లు సత్య మువలన సదా మోచ్షము 

లభీంచును. వంచకులు అబద్ధములు పలికి నతించి నరక నివానులై ర 
నార 

120, మా-శాన-లి-ఆహొ-లిల్ -మదీనలి-వ-మన్-హొల-వమ్- మినల్- 

ఆఆ “బి. అన్ -యత ఖ ల్లఘ్లూ-ఆర్- రసూ-లిల్లాహిా-వలా యర్ న బూ- బి-అన్ - 
థీ 

ఫుసి-హిమ్ ' ఆన్-నఫ్-సిహీ హాలికంబి. బి అన్న-వుమ్ -లా- -యునీ-బువుమ్ - జమ- 
క 

ఉన్ -వలా-నన-బున్- వలా-మఖ్-మ-సతున్-ఫీ-సవీ-లిల్లాహి-వలా-యతే - ఈనె 

మా-తి-ఆన్. -యగీ-జుల్ -కుఫ్ ఫార-వలా-యనా-లూ న-మిన్ " అదువ్విన్ "నై. -నెలన్ - 

ఇల్లా-కుతిబ-లవామ్- విీషీ-ఆమలున్- సాలిహాన్ -ఇన్నల్లాహ లా. యుజీడ- అజ్ 

రల్-- మకొ-సినీన్ 121. వలా-యున్-ఫి ఖూన-నఫ్ల _ఖితన్ -సగీరతన్-వలా- కబీ 
జ 

రతన్ -వలా-యఖ్ తటాన-వావి-యన్ -ఇ్రల్లా"కు తిబ-లవుమ్ -లిాయజ్- జియ-వాు- 

ముల్లాహు-అవాసన-మా-కానూ-యలమలూన్ ॥ 

120. "దేవుని ప్రవక్త "వెంట నుండక వెనుక నిలిచిపోవుట్క, మదీనాపుర 
నివానులకును వినికి చుట్టుపట్లనుండు పళ్లిటూరివారలకును తగదు, మట వారు 

(ప్రవక్త (పాణముకంకు తమ (పాణములను పౌచ్చుగా పాటించుట వారికిత గదు. 

ఇదియెందకనగా యుడ్ధవీరులకు "దేవునిమార్లమందు గలుగు చాహము, కష్టము 
ఆకలి మజియు వారు అడుగు పెట్టుబటవలన కాఫిర్లకు కోపము గలుగు చోటు, 
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శ్మత్రువులనుండి లాగుకొన్న వస్తువు, సర్వము వారికీంగాను " సత్కా-ర్వమా గా 

లిఖంపంబడును. నిశ్చయముగ "దేవుండు నతా_ర్భములు చేయువారి ఫలితమును 

వృథా చేయండు, 121, మణీ, వారు చేయు కర్మలకు మంచి ఫలిత 'మొసంగు 

టకుంగాను వారు ఖర్చుచేయనది కొంచెమైనను అధికమైనను లిఖింపంబడును, 

మతీవారు మైదానములను చాంటిపోవుటయును వ్రాయయిడును. 

వ్యా! 120. ఇందు తబూకు యుద్దమునకు వా(జత్ రసూలివారిపెంట పెడ 

లక నిలిచిపోయిన మదీనా నివానులకును చుట్టుపట్లనున్న అరబ్బు లకును. మంద 

లింపుగలదు, హ్మజత్ రసూలువాక!కి కష్టములు గలుగుచుండ భక్తులు ఇండ్లలో 

నుండి సుఖములు ఆనుభావింప రాదు. తమ యాత్మను చుగంబగులవారి కం"కు 

హెచ్చుగా చూచుకొనరాదు. ధర్మ యుద్దము (జిహోదు) లో ఆశల్ని కష్టము 

దాహము, సహజము గగలుగునవియే. వానికి సహించువారికి పుణ్యములు లభీం 

చును, శత్రువులమై దాడి వెడలిపోవుటవలన వారికి కోపము గలుగును, అయిన 

దానికి ఫలితముగా ముసల్మాానులకు పుణ్యము లభించును, శతు 0వ్రుల్నన జయము 

లభించి వారినుండి లాగుకొను విజయధనమువలనకూడ పుణ్యమే బబ్ఫించును. 

121. చేవుని మార్షమందు ఖర్చుచేయు ధనము కొంచెమైనను అధికమైనను 

వృథాపోమ, అటులే దండయాత్రలో మెైదానములు డాటిపోవుట కాడను కై 

పోదు. అవన్నియు పుణ్యకార్య్రము'లే, ఇవి మానవుల యధికారములో గల 5ార్య 
ములు. ఇవి వృథాపోవు, వీనికిం దగిన మంచి ఫలితము లభించును, 

122. వ-మా-కానల్"మూమినూన-లి-యన్- ఫీ రూ-కాక్ -ఫతనస్ - ఫతా. 

లా-నఫర-మిన్ -కుల్లి-ఫిర్ ఖ తిమ్ _మిన్ -వుుమ్ "తాఇ-ఫ-తుల్ -లి-యత - మఖ 

ఖహరా-ఫీద్ -దీని-వలి-యున్ -జిరూ-ఖ్ఞామ-నాుమ్ "ఇ జా-రజ-ఊ-ల్రతై -హిమ్- 9. 

ఆల్ల-వుమ్ -యవ్ా-జరూన్్ , 

122. మసల్మానులందటునుబయలు చేరుట 'సరిగాదు. కావున మతజ్ఞానము 
సంపాదించుటకున్కు తమ జనుల యొద్దకు తిరిగివచ్చినపుడు వారు భయపకుట 

= నూ 
తమ జనులకు భయబోధ నిచ్చుటకును [ప్రతి కుటుంబమునుండి కొండలు 
ఎందులకు బయలుదేర లేదు, 

వాా॥ 122, స వాక్య్ళములలో ఇంతవణకు ఢర్మ యుద్దము, (జిహోదు) నకు వెడలుట గొప్ప పుణ్యశకార్యయు, పోవండ ుందుట పాపశార్యము అని నోక్కి 
చెప్పబడెను. ఆందువలన సదా (పతి యుద్దమునకు ప్రతి సమయములలో మున 
ల్యానులందణును వడలవలెను ఆని బిహుక్కో కొందు తలంపవ చ్చు ను, అం 
దుకుంగాను ఈ వాక స్టములో ఆక్క_లి లేనపుడు ముసహ్మానులందజును ఒక పెళ్టున 
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బయలు దేఆఅకళూడదు, (వతి కుటుంబము (ఖౌమూ) నుండి కొందణు యుద్దవీరులు 
యుద్ధములో పాలుగొనవలెను, మిగిలిన వారు - ఇతర పనులు చూచుకొన్వలెను, 
నా|బెత్ రసూలువారు యుద్ధమునకు వెడలినచో వారివెంట పోవు మ సల్మా 
నులు నుతధర్మ్శములను వై వైగంబేరులవారి యొద్ద సేర్పుకొందురు. మతి ప్రయాణ 

ములో సంభవించు విషయములవలన అనేక అనుభవములు పొందుదురు. ఆధర్మ 
ములను ఆనుభవములను తొము యుద్ధముశుండి మరలివచ్చిన వీదప ఇండ్లలో 
నిలిచిపోయిన తమ జనులకు -దెలుపంగ్లరు. ఒకవేళ వాజల్ రసూలువార్రు 
మదీనాలో"నే యుండి యుద్ధమునకు పోయిన శిష్యులు తిరిగి వచ్చినపుడు 
మెగంబరులవారి సన్నిధిని ఉండిన శిష్యులు ఆకాలములో తాము నేర్చుకొన్న 
మత ధర్మములు తేమ నహోదరులకు నేర్పంగలరు. కావున యుద్ధమునకును, 
మత విద్య ేర్పుకొనాటకును (ప్రతి కుటుంబములో కొందణు చేయలుదేట 
వలను,నమయముపడి నవుడు అందజు యుద్ధమునకు వెడలవలసి నది యనిముస సల్మా 

_ నుల గలబ్రిమామ్* (ఆధి కారి) ప్రకటించినవో ఆపుడు ఆందటును తేప్పక "వెడల 

వలెను, కావున మత విద్య నేర్చుకొని మత విద్వాంనులగుట, యుద్ధముచేయుట 
ఫర్ జెకీఫాయా ఆని విధింపంబడినది. ఫర్ జెకిఫాయా అనగా ఒక (గామమేలో 

"లేక ఒక కుటుంబము (ఖౌమయు) లో కొందటు ధర్మము ఆచరించిన చాలును, 
ఆందటు చేయనక్క_ల లేదు. అందును తప్పక ఆచరింపవలసిన ధర్మమును ఫర్ 

జెఐన్ అందురు. ఉ॥ అయిదువూంటలు నమాజు సలుపుట్క ఉపవానముండుట 
మొదలగునవి, 

128, యా-అయ్యు-హాల్ . -లజీన-అమనూ- ఖాతి-లుల్- లజేన = = యలూ- 

నకుమ్ -మినల్ _కుఫ్ ఫ్ -ఫారి-వల్ -యజిదూాఫీ కమ్-గిల్-జతన్ వలలమూ - అన్న 

ల్తాహ-మఆల్ -ము త్తఖీన్, 

128. ఓ విశ్వౌనులార ! మికు చేరువనున్న శాఫిన్లతో యుద్ధమాడుండు? 
మతి మీయందు కాఠిన్యమున్నదని వారు తెలిసికొనవలెను మణీ భోయభ' కులు 

గలవారితో చేవుంశున్నాయడని ెలినీకొనుండు, 

వ్యా! 125, ధర్మయుద్ధము, (జహోద్ ) ఫరజై కిఫాయా యున్నది. శతు 

వులైన అవిశ్వాసుల (కాఫీర్ల) శో ముసల్మానులు యుద్ధమాడవ లెను, ఆందు 

తమకు చుట్టుపట్లనున్న కాఫిర్లతో యుద్ధమాడుచు పోజ్లెను, అందు వలాటి 

వృుదుత్వము చూపకూడదు, ారిన్యము చూపనిచో శతు9వులు దాడివెడలి 

వచ్చి లోంబలు చుకొందురు. భయభ కులు వహించి న్యాయముగవ_ర్తింపవలెను, 

భక్తులకు దేవుండు తోడుగా నుండును, కావున ముసల్మానులు శత్రులవుకు భయ 
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మును శౌంతియును నెలకొలుపవలెను. ఈ వాక్యమును అనునరించి వాజ్ 

రసూలువారున్సు వారి శిషుష్థలును ధర్మ యుద్ధములు సలివీ గౌప ఎధగం రాజసము 

స్లాపించిరి, ముసల్మానులు మతధర్మములను అనుసరించి పరస్పరము ఐక్యము 

గలిగి శ్రద్ధతో నున్నంతకాలము వారు లోకమంతటకును రాజులు నుండిరి, 

పరస్పరము ఐక్యము లేక మతధర్శములను పాటింపకయున్న కొలంది రాజ్యము 

శీణించి పరులకు లోంబడవలసివచ్చెను. కావున ముసల్మానులు తమ స్థితిని 

సవరించుకొందుకు గాక! 

124. వల్తజా-మా-డఉన్ -బిలల్ -సూరతున్-ఫ-మిన్ -వుుమ్-మన్ “య 

ఖూలు-అయ్యుకుమ్-జాదత్ వు-హోజిహీ-ఈమా-ననొ-సఅమ్మల్”లజీన- అమ 
నూ 'ఫ-జా-దల్ -వు-ఈవమానన్-వ వుమ్ యన్ -తబ్- వీ రూన్. 125,వ-అమ్ముల్ 

= ® 

లజీన-ఫీ-ఖులూ-బిహామ్-మక-జున్-ఫ-జాదత్ -వుుమ్-రజ్- సన్ - ఇలాారిజ్- నీ- 
హీమ్ -వ-మాతూ-వ-హుమ్ కా ఫీరూన్, 

124, వదెన ఒక సూరా వచ్చినవుడు వంచకులలోని కొందు ఇది 
మాలో నెవ్వని విశ్వాసమును వృద్ధి చేసెను అనిపలువదురు. కావున ఎవరు 
విశ్వాసులుగానున్నారో వారివిశ్వానమును వృద్దిచేసెను. మణి నారు సంతోన 
పడుచున్నారు. 125, మజవరి వహాదయ ములలో రోగమున్నదో వారికీ అప 
విత వై అపవిత్రతను హె చ్చుగాంజే నెను, మణివారు అవి శ్వానులుగ నేచచ్చిరి, 

వ్యా! 124,125. చేవునిచే పెగంబరుల వారికి ఖు రానే వరీప్లలోని 
సూరా (కొన్ని చాక్యముల సమూపాము) వచ్చినపుడు వంచకులుఎ గతాళితో 
పరస్పరము అయ్యా ఈ సూరా ఎవ్వరి విశ్వాసమును వృది వేసెను అని పలు 
కుదురు. డానికి నిందు జవాబియ్యంబడినది. ఖురానె షరిఫ్టు నూరాను వినుట 

వంచన అవిశ్వాసవు రోగమున్నదో ఆ అపవ్నితమెన రోగము పాచ్చగును, వారికీ నంచేవానులు మెండగును, ఆ అవిశ్వాస రోగములోనే వామ చచ్చి నరకమునకు పాలగుదుఠు, 

126. ఆవ-లా-యయరౌన-అన్న -వూమ్-యుఫ్-తనూ న-ఫ్రీ-కులి- ఆమిమ్- . 
మీ 

మ్మ తీన్-ళొమరతైని-ను మ్మ-లాయ తూ-బూ న_వ లా-వాల్చు మ్-యజ్ _జక్క.-రూన్ ॥ 
127 వల్తిజా'నా-ఉన్-జిల శ్-సూరతున్-నబరబత్జవాన్- బ్రలాబల -బీన్- 
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హాల్ -యరా-కుమ్-మిన్- అవా" దిన్-సుమ్మున్ -సరఫూ-సరఫల్లావా- ఖులుూ -బి 

పుుమ్-బిఆన్న-హుుమ్ “ఫామల్ _లొ-యవ్ "ఖవూన్. 

126. (ప్రతి సంవత్సరమును ఒక తూరి లేక రెండుతూర్లు వారు పరీశ్షిం 
పం బడుట వారు చూచుట లేదా! మరల వారు క్షమాపణ కోరుటలేదు. వము 

లీ వారు బోధను గ్రహించుట లేదు. 187, మఆశియు వచైన ఒకనూరావచ్చి 

నపుడు వారొకరి నొకరు చూచుకొనుదురు. ఎవడైన ముసల్భానుయ మిమ్ము 
చూచుచున్నాయణా అని పలుకుదురు. ఆకిదప వళ్ళిపోవుదురు. దేవుడు వారి 
హృదయములను త్రివ్పివెసెను. ఎందుకనగా వారు గ్రహింపని జనులుగానున్నారు. 

వ్యా! 126. ఇందు వంచకుల విషయము చెప్పండి నది. (పతి సంవత్సర 

ము ఒకటి రెండు మాగ్గు దేవునిచే వంచకులకు పకీత్స గలుగుచు నే యుండు 

ను కఆివు ఈతిబాధలు నారికింగలుగు దండును, ఒకపుడు క(త్రువువై యుద్ధము 

నకు "వెడల వలసి వచ్చును, అపుడు వంచకుల కుట బయలు పడును. వారికి 

పరిశ్సోధన గలిగినను వారు బుద్ధి తెచ్చుకొని తమ పాపముల క్షమాపణ దే 
వునితో వేంయకొనరు,మళే బోధను (గ్రహించి దాని ననుసరింపరు, తేమ వంచ 

నలో జీ పడి యుందురు, 127, ఎనగంబరుల వారి నభలో వంచకులు కూర్చుండి 

యున్నపుడు "దేవుని సందేశము (సూరా) వచ్చి యందు వంచకుల లోపముల 
గూర్చి యున్నచో దానినిని వినుటకు సహింపలేక వంచకులుఒకరినొకరు చూ 
చుకొని కన్నుల (సుగలు చేనీకొని మెల్లగ ముసల్మానుల కంటంబడకుండ సభా 

నుండి వెళ్ళిపోవుదురు, అట్టు వంచకులు వైగంబరుల వారి సభనుండి మరలి 
పోవుట వలన వారి హృదయములు కూడ  ధర్ముబోధననుండి తిరిగిపోయి వారు 

బోధను గ )హాంపం జాలు రెరి, 

128. లఖద్. జాఅకుమ్ -రసూలుమ్ -మిన్ -ఆన్ -ఫుసి-కుమ్-ఆజీ జాస్-ఆ లె 

పి_మా_లనిల్ -తుమ్. హారీ-నున్- -అఆతైకుమ్-బిల్ - -మూమినీ న_రజూఫుర్- రహీమ్, 

129, ఫల్హిన్ -తవల్ తా-ఫాఖుల్ “హన్ -బి.యా-ల్లావుు” లా-ఇలాపహా-9ఇల్లా-వుువ- 

ఇలై_హీ-తేవక్ -కల్పు-వ-వువ "ర బ్బుల్ ఆర్ “వీల్ "అజీమ్. 

129, (ఓ ముసల్మొానులార! ) మీయొద్దకు మిలోనుండియే వవక్త వ 

చ్చియున్నాండు. మీకు కష్టము కలిగించునది ఆతనికి భారముగా నున్నది, అత. 

డు మో మేలును వాలకోరువాండు, విశ్వాసులయొడ చాల కరుణయును దయ 

యును గలిగి యున్నాండు. 129, వీదప వారు ముఖము (తిప్పుకొనినచోనాకు 

జీవుడు చాలును, ఆత(డుదప్ప వేఖుపూజుర్టండు లేడు, ఆతనిమైన నేనేనుఆధా 
రపడి తిని, మణీ ఆంతజే గొప్పసింహాననమునకు స్వామిఆని ఓవ9వ_క్షపలుగుము. 
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వ్యా! 128, ఇందు చేవుండు తౌను పీనక్షను పంపి ముసల్నానులకుచేసిన 

మేలును తెలుపుచున్నాండు. హజల్ మహమ్మదు రసూలువారు మక్కా పుర 

ములో అరబ్బుల వంశములోని ఖురెవులలో జన్మించిరి. ఆందఖు వాివంశ గో 
(తేములను వారి సంపూర్ణ చరిత /మును వార్ నుగుణములను బాగుగ నెజుంగు 
దురు, మానవులకు ఉభయ లోకములలో కష్టములు గలిగించు విషయములను 

వారు సహీంపలేరు, కావున మానవుల మేలుకోరి వారికీ నన్నార్గము చూపుటకు 
వారికీ చాల యిస్తముక్ లదు. మణీ యు ముసల్మానులయెడ వారికీ చాల (ప్రేమ 

కరుణ దయయును గలదు, అందుచే నదా భక్తుల సౌకర్యములను పాటింతురు. 

129. మానవులు హజతీ రసూలువారి బోధను అనుసరింపక తిరిగి పోయి కేని 
ప్రవక్తకు చేవుంజే చాలును, అతంజి తోడుపడువాండు. ఆతని నహాయమే చా 
లును,నర్వము ఆతనికి లోంబడియున్నది. గొప్పఅధి కార సింహాసనము (అర్ ము) 
నకు స్వామి ఆతండే ఆతండు తప్ప వేలుపూజ్యుండుగ నిదేవుంయు లేండు. పాస్ 
బియల్లావు (ఆఖరువరకు) ఆను వాక్యమును ఉదయము సాయంత్రము వజేిసీ 

ళూర్తు పఠించినచో "దేవుడు భక్తులకు సర్భవిధములు తోడుపడి వారి క్ట 

ములను నివారించును ఆని పాదీసులో నున్నది. 
నూరయే యూనుస్ - మక్కీ. - 109 వాక్యములు, 

బిసిల్లా-పి "త్లహ్మానిబ్రహీమ్, 
య లు య్ 

అమిత దయగలవాండును చీమించువాండునగు చెవునివర- 

1 అలిఫ్-లామ్-రా-తిల్ల-ఆయా-తుల్- శితాబీల్-వాకీమ్. 9 ఆకాన-లి 
టం a 

న్నాసిఅజాబిన్-అన్ "బ్ -వై పొనా-ఇలా- -రబుెగివ్-మిన్ "హుమ్ -ఆన్-ఆన్ -బి-రి 

న్నాసవబమ్.- షీరిల్-లజీన-ఆమనూ- -అన్న-లనాుమ్ -ఖదమం-సిద్ -ఖిన్- ఇన రచ్చ 

హిమ్ -ఖాలల్ -ళాఫిరూన-ఇన్న-హాబా- ల-సాహిరుమ్-మువీన్, 
1. అలిఫ్లామ్ రా, లవి స్ధర మైన (గ్రంథముయొక్క_ వాక్యములు, 2, (ప 

జలకు భయబోధ నిమ్ము అనియు విశ్వాసులకు వారి (ప్రభువునొద్ద ఉన్నత పద 
విగలదను సంతోషవార్త నిమ్ము అని యువారిళోని ఒక మానవునప్ 'నుమునంటే 

శయు పంపినందులకు (ప్రజలకు ఆశ్చర్య మైనదా! నిశ్చయము ఈతండు స్పష్టమైన 

జాల విద్య గలవాడు అని అవి శ్యాసులు పలుకనాగిరి, 

వ్యా॥ !, ఆలిఫ్లామ్రా ! ఇవి విడి ఆక్షరములు. వీని అర్థము "నేను 
దేవుడను చూచుచున్నాండను ఆనికొందలు చేసీ యున్నారు. ఖురాను (గంథ 
ములోని వాక్యములు స్టరమైనవి.' ఆదు జ్ఞానమా గలదు, ఆందలి విద్య డ్జాన 

మును అనుసరించి యున్నది. అందుగల పూర్వికుల విషయములుని జముగా సంభ 
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వించినవి. అందు నలాటి తారతమ్యములేదు. ఎందుకన ఖురానె షరీఫ్టు సర్వ 
స్టాయగు "దేవుండు ఒనంగిన (గ్రంథము. కాన మానవు లందును దాని ననునరింప 
వలెను, 2, హ(ైల్ రసూలువారు మానవులే. మానవునకు జేవుని సంబేశ్వు 
వచ్చునా అని (ప్రజలు ఆశ్చర్యపడ నక్క_ఆ లేదు, మానన్రలకు నన్మార్లయ 
చూపుటకును అధర్మ మార్షమును ని మేధించుటకను మానవ్రంకే పవక గా 
వచ్చును. (పవక వచ్చి జేవునియందు విశ్వాసముగల వారికి వారి సత్య్మా.ర్వ 
ములకు ఫలితయుగ దేనుని సాన్నిధ్యయనగెాప్ప యున్నత పదవి లభించును ఆని 

. సంళలోషవ్నార్త నిచ్చును, అటులే (ప్రజలు దేవుని ధర్మములను ఆనునరింపళ పా - 
పకార్యములు చేసీనచో వారికి "దేవునిశిత లభించును అని భయబోధ నిచ్చు 
ను, కాఫిర్లు ఖురాను వాక్యము లను విని అందలి మహిమను (గహీంచిల్హిదిజూల 
విద్య గానున్నది. దీనిని తెచ్చు నాతడు జాలవిద్య'గాండు (జాదూగల్ ) అనిపలుక ' 
సాగిరి. కాఫీర్గ్లు పలుకు నది నిజము కాదు అని (ప్రజలు తెలిసికొనవలెను, 

లె. ఇన్న-రబ్బ-కము-ల్లా-వుల్ “లజీ-ఖల-ఖస్ "సమా-వాలి.వల్_- అర్- 
? 

(a 

జ-ఫీ-సిత్తతి-ఆయ్యామిన్' సనుమ్మన్-తవా-అలల్-అరొషి-౦య_దల్చి రుల్ "ఆమ 

మా-మిన్-ష ఫీ-ఇన్-ఇ్రల్లా-మిమ్-బఅనీ-ఇ్లద -నిహీ-జా లి.కము లావు-రబ్బు-కుమ్ 
తీ దా ల! అాణాత్ి అయయ 

ఫఆ-బుదూహుఅఫలా-తజక్క_-రూన్. 4. ఇలైహి-మర్-జిఉళఈమ్-జమిఆన్ ' 

వలోదల్లాహి-హాఖ్-ఖన్ - ఇన్నహూ-యబ్ -దజ్ల్ -ఖల్ ఖ-సుమ్మ- యు--ఈదు 

పహూ-లి-యవ్ -జియల్ -లజీన-ఆమ నూ-వ-అమి-లుశొ-సాలి-హో స్రావిల్ _ ఖన్ త. 

వల్ -లజీన-క ఫరూ-లవాుమ్" షరా-బుమ్-మిన్-కామీమిన్-వ ఆహా. బున్ _ ఆలీ. 
ముమ్ "బీమా-కానూ-యక్ ఫురూన్ . ల్. వువల్ -లజే-జఆలప్... షమ్ 'స_జియా 

అన్-వల్ -ఖమరానూ రన్ -నఖద్దర-వూ'మనా 

న-వల్-హాసాబ-మూ ఖల-ఖల్లాహు- జాలిక-ఇల్లా-బిల్ -వాఖ్ ఖాయుఫన్-నీలుల్ 

హ్ అలీ డా జరీ) 

-బీల-లితఆ "లమూ-అద దస్-న్రీనీ 
నే తలారి ఆతి 0 

_ఆయాతి-లి ఖోమిన్ -వూఆ్లమూన్, 
రి, ఆకాఫసములను భూమిని ఆజునినములలో సృష్టించి నీంవోసనము 

(ఆర్ము) మైస్టీరపడి (సృష్టి) కార్యమా లనునెర చేర్చు నట్టి చేవుకే మ్మాపభువు. 
ఆతని సెలవు ేనిది ఎవరును నీఫారను చేయలేరు. ఈ డేవుCకే మ్మీపభువు. 
"కావున ఆతనినే మారు ఫూజింపుండు. ఏమి మారు (గహీంపరు, 4. మిరందట్లు 
ను ఆతని యొద్దకే మరలవలసి యున్నది. దేవుని వాగ్దానము వాస్తవమెనది. 
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మొదటితూరి ఆతంజే వుట్రించుచున్నాండా- ఆపిదప విశ్వసించి న్యాయము స 

త్కార్వములను చేసిన వారికి (ప్రతిఫల మునంగుట కు గాను తిరిగి రెండవ రి 

చేసను. మజీయు అవిళ్వాన్నులైన వారికీ వారి యవి శ్వానముసకు ఫలితముగ 

సలసల కాగు నీళ్ళు,[తాగుటకును దుఃఖకర మైన బాధయును గలదు, ఏ, ఆత 

జే సూరునని (ప్రకాశ మానముగాను, చందు)ని కాంతిగానుమేసిను, మజిమిోరు 

సంవత్సరముల సంఖున్ధిను అక్కను తెలినికొనుటకుంగా చందునిక్ స్థానములు 

నియమించెను. బేవుండు ఇదంతయు చాల వివేచనముతో నే పుట్టించెను. అభిని 

గల వారికింగాను "దేవుండు సూచనలను వివరిం చుచున్నా (డు, 

వ్యా! ఈ& ఇంక ఈవాక్యములో దేవుని వకత్వమును గూర్చియు ఆతం 

డు సృష్టించిన 'సృష్టినిగూర్చాయు చెప్పం బడుచున్నది. మానవులకు "జనుల 

సృష్టికర్త. ఆతండు తప్ప చేటు(పభువులేడు. భూమాశ్ట్రశాశేములను అలు దిన 

ములలో [క్రమముగా సృష్టం చెను. ఆ ఒకదినము ఇప్పటి "వేయి నంవత్సగముల 

కాలమునకు సరిపోవునది, దీనిబట్టి ఆజు వేల సంవత్సరములలో భూమాస్టికాగే 

ములు ఇప్పటి స్థితి పొందినవి. "దేవుండు కోరినచో ఒక్క. తణకాలమునోనే న 

మస్తమును సృష్టింపం గలడు. కాని యట్లు చేయలేదు. ఎందుకన (పతిపని(యు 

కీమముగా జరుగవలెను అని మానవులకు సూచించుటకు భూంమాష్టి కా శముల 

ను సృష్టించి అర్షు ఆను పీఠమువై విరాజిల్రెను, ఆనగా సర్వము "దవునికి ఆ 

ధీనమై యున్నది అని తెలిసికొనవలెను, దేవుండు సర్వసృష్టై కార్యములను "నీర 

వేరు చు వాని బందోబస్తు చేయుచు వానిని పోపించు చున్నా (యు, (గ కార్య 

ములో "నెవరును భాగస్థులులేరు. ఎద్దియు ఆతనికి సాటిలేదు, (తని "సెగవులేని 

"జే ఎట్టి భక్తుండైనను ఆతని సన్నిధిని పలుకలేండు. మణి సిఫారను వేయ గేయ, 
మానవులు గమనించి (గహించినచో వ] వివరింపయిడిన సర్వశక్ముండగు (ప్ర 

భువుతప్ప వేలు ఫూజ్యుంజెవండను లేడు. కావున మానన్రబందలును సాటి 

లేని ఒక్క- "దేవునిని పూజింపవలెను, 4, చేవులకే మానవులను సృష్టింఖిను, 

తుదకు మానవులందజును మరల ఆతని 'యుడ్డ కే పోవలసియున్నడి. తుదిదినము 

నందు అందణు తిరిగి సజీవ్యులై తమకర్ణల తీర్పునకుంగాను బేవునినన్ని ధిని నిలువ 
వలసీ యున్నది. వి శ్యానులకు నాష్ట్రయముగ వారి వుణ కార్యము ౧లో వీలాటి 

క్అత "కాకుండ సంపూర్ణ ఫలితము దేవుండు ఒసంగును. కాఫిగగ వారి అవి 
య 

శ్వాసయునకుంగాను వారికి నరక నివాసము లభించును, అందు సలసల కాగు 
నీళు వారు త్రాగవలసి వద్చును, 5. సర్వశ క్తుడగు "బేవుంజే నూర్యుని చం 
రుని నృష్టించెను. వానివలన రా తింబవలును వూనవులకు "వెలుతురును ఉప్షయు 
ను లభించుచున్నది. వానివలన ఆనేక లాభములు వీరు పొందుచున్నారు. 
చందు))నికి స్థానములు నియమింప౭ బడినవి, "హెచ్చు తేగ్గుల వలన నెలలు సం 
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వత్సరము తేర్పడు చున్నవి, మానవులు వాని వలన తము కార్యముల లెక్కలు 
తెలిసి కొనుడుకు. అటులే సూర్యుని వలన సూర్యమానము వర్పడుచున్నది- ఆ 
"కాశ ములలోని సూర్య చందాదులను చేవు(డు వృథాగా పుట్టించలేదు. వాని 
వలన మానవులకు అనేక ప యోజనములు గలుగుచున్నవి. తెలివి గలవారు 
వీనిని గమనించి సృష్టికర్త ఒకండున్నాండని తెలిసీ కొనుదురుగాక! 

0. ఇన్న- ఫిఖ్-తిలా - ఫిల్ - ఛై లి-వన్ -న హోరి-వ-నాఖల-ఖల్లావాు 

ఫిస్"సమా-వాతి-వల్ -ఆర్జాల-ఆయాతిఖ్ _లి.ఖామిన్ "యత్ _తఖూన్ ం 
ర్. నినృయముగ, రా(తింబవలు ఒకటి వనుక నొకటిగ వచ్చి పోవుట 

లోను భూ మా్యకాళములలో ేవుండు సృష్టించిన [పతిదానిలోను భయపడు 
నష్ట జనులకుం గాను నూచన లున్నవి, 

వ్యా॥ 6, క్రమముగ రాతి పగలు వచ్చి పోన్టటలోను, లోకములోని 
(ప్రతి వస్తువును గమనించినచో "దేవుండు బకండున్నా(డు అని భక్తులు తెలిసి 
కొనంగలరు. 

7. ఇన్నల్ -లజీన-లాయర్ -జూన-లి ఖాఅనా-వరజూ-బిల్ -పాయాం-తిద్ 
దున్యా-వల్ "మ-అన్నూ -బిపో-వల్-లబీ నవ్యూమ్-ఆన్-ఆయాతినా-గాఫిలూన్. 
రీ. ఉలా-ఇక-మా-వావు-మున్-నారు-బిమా కానూ-యిక్షా-సిబూన్. 

7:8. నిశ్చయముగ నెవరుమాదర్శనమును ఆళింపక యివాలోకజీవనము 
లో సంతుష్ట్యతై దానితోనే తృప్తినొంది మాసూచనలంహార్చి ఆజాగ త్తగా 
నున్నారో ఆట్లవారికి వారి కర్మల ఫలితముగ నరకనివాసమున్నది, 

వ్యా॥ 7. అవిళ్వొనులు ఇహలోక తుచ్చభో గములకు మోసపోయి 

దానికీ సంతోవపడి తృ వ్లిచెంది మేము చచ్చి తిరిగి సజీవుల "దేవుని దర్శిం 
పము ఆని తలంచి దేవుడు సృష్టించిన లోకమును గమనింపక ఆబజాగ్రత్తగా 

నుండిపోయిరి, ర. ఇట్టవారు గావించిన పాప కార్యములకును, వారి యవిశ్వాస 

మయునకును (ప్రతిఫలముగ వారికి నరకాగ్ని నివాసము లభించును. కావున మాన 

వులు నరకమునుండి ము_క్తీపొందవలెనన్న విశ్వాసము వహించి సత్కౌ_ర్యములు 
చేయవలను, 

9. ఇ్రన్నల్-లజీన.ఆమనూ-వ ఆమి-లున్.సాలి-హోతి.యవొ - దీహామ్- 

రబ్బు-వుమ్-బి-ఈ-మాని-హిమ్ -త|జీ-మిన్ -తవా-తిహి-ముల్ -అన్-హోరు- ఖీ 
అం =తీర్రా చీ 

జన్నా-తిన్-న ఈవ్ .10. దఆ-వాహుట్ -ఫహో-నుబ్ -హోనకల్ట్లా-నుమ్ము-వ- త్ర- 



652 ఖురానెమరీక్ (కాందము 11 

హియ్య-తువుమ్-ఫీహా-సలామున్-వ-ఆఖిరు-దల'వానుమ్-అనిల్-హామ్దు- 

లిల్లాహి-రబ్బిల్ - ఆల-మోాన్ , 

9, నిశ్చంయముగ విశ్వసించి సత్కార్యయలుబేసి న వారికి వారివి శి సము 

వలన చేవు(డు సన్యాార్షము చూపును. సౌఖస్టములుగల స్వర్ణవనములందు వారి 
[కిందుగ కాలువలు (ప్రవహించును, 10, అందు వారు “ఓ చేవా ! నీవు పరమ 
సవిత్రుండవు” అని ప్రార్థింతురు, అందు వారు ఒకరినొకరు దర్శించున పుడు 

సలామ్ అని దీవించుకొందురు. మతి సర్వలోకములకు పోషకుండగు "దేవునికి 
సర్వ స్తో'త్రయులున్న వని వారి (పార్థన ముగియును. 

వ్యా॥ 9, బశ వి శ్వానులనుగూర్చి చెప్పంబడుచున్న ది, విశ ఏసించిస తా 
రకములు చేసినవారికి వారి విశ్వా సమువలన వారికి "దేవుండు ఉభయలోకము 
లలో 'సన్మార్షమును ము _కీమార్హమును చూపును, దానివలన విశ్వానులు స్వర్ష 
ములో ప్రివేశింతురు. అందు స్దా నాఖ్యములు అనుభవింతురు, అందు ఆనంద 
కరములెన నీటికాలువలు [పవహించును, 10, విశ్వాసులు తమకు చేవుం డొనం 
గిన స్వర్షసాఖ్యములను చూచి ఓ "జేవా! నీవు పరమపవిత్రుంవు అని (పా 

ర్గింతురు, అపుడు వారు కోరిన ఫలములు వారికి లభించుచుండును. బ్రిహమునందు . 
విశ్వాసులు ఒకరినొకరు దర్శించినపుడు సలామ్ చేయుదురు. నలామ్ అనగా 
మోకు శాంతి లభించునుగాత ! అని అర్థమా. ఇటులే విశ్వాసులు స్వరక్షములో 

- ఒకరినొకరు దర్శించునపుడు సలామ్ శ్వీసిక్రాందురు. న్వర్ణమలో -డేన్రనిచే 
లభించు (పతి సౌఖ్యము అనుభవించుచు (ప్రతి (పార్ధనకు అంత్యమున కృతజ్ఞత 

చూవుటశై ఆల్ హాము లిల్హాహీ రబ్బిల్ ఆలమీన్ అని ప్రార్థింతురు. మానవు 
లందణును ఇట్ట స్వర్షనివానమ పా ందుటకు గాను యత్చి ంతుర్వుగాక ! 

జలే (a 

ll, వలొ-యు-అఆజ్జీ-లుల్లావు -లిన్నా -సిష్-ష రస్ -తిఅ-జా లవాుమ్- బిల్ 

ైరి-లఖు-దేయ- -ఇలై- -హీమ్- అజలున్యుమ్-ఫ-న.జ-రుల్ _లజేన - లా_ యర్ - 

జూన-లి- ఖాఅనాం-శీ ఫీతుగ్ -యానిహిమ్-యఆమహూన్. 12. వా ఇ్రజా- నగ 

ఇన్-సానజ్ -జారు)-ద-ఆ తవా-లి-జమ్-బిహీ జా-ఖాఇ-దన్ మెం “ఖాళి మన్- ఫ 

మ్మా" కషఫ్ -నా= _అన్హు-బార్రవూ- మ్మ" కొఆల్ -లమ్యద్- ఉనా. -ఇలా "జు రిమ్ 

ముస్ఫహూ-కజాలికజాయ్యిన- లిల్-యుస్'రిఫీన-మాకానూ-యల్ - మలూన్. 
18. వలఖ ద్ -అకా- లక్నల్ "ఖురూన-మిన్- ఖబ్లి రుమ్ “లమ్మా- జలమరూ-వ - జా 
అత్ -వుమ్-రుసు-లువాు వొ" బిల్-బయ్యినాతి-వ-మా-కానూ లి- యూమినూ- 
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కజాలిక_నజే న్ జల్ -ఫౌమల్ -ముజ్-రిమాన్, 14. సుమ్ము -జఅల్నా-వమ్ -ఖ లా-ఇఫ 
లీ ద 

ఫీల్ -అర్ జి-మిమ్బ-అదిపిమ్-లి-నన్ -జార- క ఫ్ర" లేత్మలూ-న్. 
11, మజియు (ప్రజలు మేలుశీళు9ముగ రావలెనని కోరునట్టు, "దేవుండు 

వారికీంగాను కీడు శఘ్రముగా పంవినచో వారి యాయువుతీరిపోయియుండును. 
కావున మాదర్శనము _లఖించునను ఆశలేనివారు తమ దు ర్యార్గములోపడి "దేవు 
లాడునట్లు వారిని వదలిసెట్టుచున్నాము. 12, మతి మానవ్రనకు కష్టము గలిగి 
నచో ఆతడు పరుండియో లేక కూర్పుండియో లేక నిలుచుండియో మమ్ము 
-వీండును. ఆ పిదప మేము వాని కష్టము తొలంగించినచో వానికిం గలిగిన కష్ట 
మునకుంగాను మమ్ము వేయనట్టుగ వాండు వెళ్ళిపోవును, ఇట్లు నియమములు 
ఆత్మకమించిపోవువారికి వారు జేయు కర ములును ఇష్టములుగా నున్నవి. 18, 
మణియ మోకు పూర్వము జనులు అన్యాయములు చేయయగా మేము వారిని 

నళింపంబేసితిమి, మణీ స్పష్టమైన సూచనలు దీసికొని వారియొద్దకు వారి ప్రవ 

కలు వచ్చియుండిరి, వాతి వారు విశ్వసింప నేలేదు. ఇటులే పాపులగు జను 

లను మేము శిశ్షించుచున్నారము, 14, ఆ వీదప మారెట్టు కార్యములు చేయు 

దురో మేము చూడవలెనని వారి వెనుక వారికి బదులుగమిమ్ము భువిలో నియ 

మించితెమి. 

వ్యా॥ 11. వై వాక్యములలో చేవునిని దర్శింప లేమని తలంచువారి నివా. 
సము నరకాగ్ని ఆని చెప్పంబడినది. ఇళ ఈవాక్యములో అట్టివారిని దేవుండు 

తత్త క్ట ణమే ధికింపక కొంతకాలము వదలివె పెట్టును, అపుడు వారు తేమ దురాేర్ష 

ములో సంపూర్గులై వారికిం దగిన శిక్షకు పా(తులగుదురు అను విషయము 

చెప్పంబడుచున్నది. సహాజమగ మానవుడు కోపములో తన్ను తన బిడ్డలను 
శవీంచుకొనును. ఎట్టు మేలు శీఘ్రిముగ రావలెను ఆని మానవులు నోరుదురో 
అటులే వారు కోరు క్రీడును "దేశ్రండుతళ్త్ల ఇమే పంపినచోమానవులు నళించిపోవు 

దురు, "దేవుండు అట్లు చేయక వారినివారి జీవితకాలము ప్రూూ_ర్తియగునంతేవలుకు 

వారిని వదలి పెట్టుచున్నాండు, అందు భక్తులు సత్కౌా-ర్యుములు చేసి పుణస్థమును 

సంపాదించుకొందురు, దుర్మార్గులు పాపములు కట్టు కొందురు. 12. మనువ్య్యండు 

ప పథమమున నిర్భయముగా “కు రావలెననికోరును, ఒకవేళ వదైనకష్టము గలి 

గినచో ధెర్యముఏీడి దేవునిని వేండుకొనును, కష్టమున్నంత కాలము పరుండి 

కూర్చుండి నిలిచి (ప్రతి స్థితిలోను జేవునిని వేండుకొనును. మలి ఆ కష్టములు, 

తొౌలంగినంతనే తాను -పోడిన (ప్రార్థనలు మటిచిపోయి తిరిగి ఇవాలోకభోగ 

ములలో నిమగ్ను.౧డ దేవునిని ముల చిపోవును, బ్రట్లుతాను చేయు పనులను మం 

చివిగా నెంచును. భక్తులు కష్టములందు రవిక వహించి సంపదలు గలిగినపుడు 



"దేవునికి కృతేజ్ఞతే వహించియుండవలెను, కష్టములందు అ_ధ్రెరస్టమా సహించి 

సంపదలలో మెమలచి విజ్ఞవీగకూడదు, 18. మానవులు తాము వాయు పూష 

రంయులకు తమకు తళ్తణమే శిక్ష లభించుట లేచె అని మూనబోయిు అఆలత్యు 

కా చై అడ తో నల 

ముగా నుండరాదు. పూర్వముకూడ ప్రవక్తల బోధలను వినక పొపములును 

అన్యాయములును గావించిన దుర్మార్గులు దేవుని శిక్షకు పాతక నశించిరి, 

ఎందుకన వారు విశ్వాసమ్మువహించ లేదు. అందుకు వారు తము పాపకార్యము 

లకు దగిన శిక్షపొందిరి, 14, మారు చేయు కార్యములను చూచుటకు "బీవ్రుండు 

మీప్రూర్యికలవ బదులుగ మిమ్ము భువి (దేశములో వసింపంజెసను, మారు 

దేవుని విషయమును ఆతని (ప్రవక్త విషయమును ఎట్లు ప్రవ్తంతుర్కో మాన 

వుల హక్కులను ఎట్టు పాటింతురో దేవుండు చూచును. కార్యములకు దగి 

నటు ఫలితము లభించును. 
a) జజ 

15. వ-ఇజా-తుత్ లా-ఆలై-హిమ్' “ఆయాతునా-బయ్యి-నా తీన్ - ఖోల 
ఇటీ బ్రో లీ 

ల్ జే న_-లా-యర్ -జూ న-లిఖా-అనల “తి-వి-ఖుర్ "అనిన్ -హరివోజా-బొ బద్దిల్ 

హు-ఖుల్ _వూ-యకూను-లి-అన్-ఉబద్" దిలవబూ మిన్-ఖల్ ఖాల్హ-నఫసీ- రన్ - 

అల్ -తబిి-ఇల్లా-మా-యూహా ఇలయ్య ఇన్నీ -అఖాఫు-ఇన్-ల్వపతు (= రబ్బీ- 

ఆజా-బయామిన్- అబీము . 16. ఖుల్ -లౌ-పా-అల్లావుమాతటొ టువహుూ-ఆ లె 

కమ్-వలా-అ|డాకుమ్ -బిహీ-ఫ-ఖద్-లబిస్ తు-ఫీ-కు మ్" ఉము-రము-మిన్" నబ 
అవొద్లో 2 ఎజి అలాల 

పీ-అఫలా-తఅ-ఖిలూన్ * 17. ఫమన్ -అజ్ లము-మిమ్-మనిఫ-త రా -జలల్లాస్ా-- 

కజి-బన్ -౭ *-కజ్ -జబ-బి-ఆయా-లతిహీ-ఐఇన్న- హూ-లా"యుస్-లి” ముట్. -ము జి" 
మూన్, 

15, మజియు స్పష్టమైన మావాక్థ్థములు వారియొదుట చదువంటిడు 
నపుడు మాదర్శనమును ఆళింపనివారు ఇది దప్ప వేటు ఖురాను దీసీకొని 
రమ్ము లేదా దానిని మార్చివేయుము అని పలుకుదురు. సాయము గా నేను 

. దానిని మార్చంజాలను, నాయొద్దకువచ్చు "దేవుని సందేశమును మాత్రమ నేను 
ఎసరించుచున్నాను, నేను నాపభువు సెలవును అతిక)మించిన-వో గొప్ప 

దినమునందలి శిత్త గలుగునని చేను భయపడుచున్నాను అని ఓ పివశ్తా! 9 

అట పలుకుము. 16. దేవుడు కోరినచో చేను మొయెదుట దానిని చదివియుం 
డను. వుణి చెవుడు దానిని మీకుం "బెలివీయుండండు. ఎందుకన దీనికి పూర్వము 
నేను మిలో నా వయస్సును గడకితిని, ఏమి మిరు యోచింపరా !అని ఓ (ప్ర 
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వకా! పలుకుము. 17. మతి "దేవునిపై అబిదములు కల్పించినవానికంశును 

"లేదా దేవుని వాక్యములను తిరస్క_రిం చినవానికీంచొను ఎక్కు_6డు దుర్మార్లుం 
డెవండున్నా(డు. నిశ్చయముగా పొపులు మోతము పొందరు. స 

వ్యా! 15, హజ్రత్ రసూలువారు, ఖురానె షరీఫు వాక్యములను చదివి 
అవిళ్వనులకు విని వీంచుచుందురు. అందు విగ్రహారాధన చేయకూడదుఅని యు 

గలదు. అందుకుంగాను కాఫీర్లు వెరములోో ఈ ఖురాను గాక మజొక ఖురాను 
తీసికొనిరమ్ము లేదా అందు మాకు పట్టని విషయములను మార్చి వేయుము. 
అని పలుకసాగిరి. డానికి నిందు జవాబియ్య (బడినది, 'బీవుని వాక్యములను స్య 

యముగా (ప్రవ క్షయును, చేవదూతయును కల్పింప(జాలరు. మణీ మార్పు 
చేయంజాలరు, వ్యు చేవుని యాజ్ఞలకు బద్దలై యున్నారు. (ప్రవక్త స్వయము 
గా నెద్దియను చేవునినై కల్పింపయజాలండు. "దేవునినుడి వ వాకయువచ్చునో 
దానిని [ప్రజలకు తెలువును. "దేవుని వాకష్టమలను మార్చుట ఫఘోరపాతకము, 
అట్లు (ప్రవ క్షచేయండు. ఒక వేళ చేసినచో బేవునిశికకుపాలగును, కావున్యపవక్ష 
"దేవునికి చాల భయపడును. కావున ప/జలుకూడ అద్ద కోరికలు కోరుట పాప 

కరము, 1ర్. ఇందు ఖురాను వాక్యములు దేవుని వాక్యేములని తెలుపందిడినది, 

వైగంబరులవారు ఇట్లు తెలుపవలెనని దేవుని "సెలవు అగుచున్నది. దేవుండు 

కోరి నాకుం "బెలినది. ఆతని 'సెలవుచే మాకం చెలుపుచున్నాను. నేను న్వయ 

ముగా నేమియు పలుకుటలేదు, దేవుండు బ్రష్ట్రపడని చో నేను నాసాంతశ కి తో 

విదా కేమియును 'భెలుపంజూలను, నావిషయము మోకుందెలిసియే యున్నది. నాకు 

"జేవునినుండి పవక పదవి లభింపక ప్రూర్యము నలువది యేండ్రవయస్సువజకు 

మిలోనే వసించితిని. నాకు చదువను వ్రాయనురాదు ఆనువిషయముమిాకుం 
చెలిసియేయున్నది. నేను వ పొఠశాలలోను ఏ యుపాధ్యాయుని యొద్దను 

విద్యను అభ్యసించ లేదు. చేను బాల్యమునుండియు సత్యమే పలువవాండను, 

అందులకే మూరు సాదిఖ్ (సత్యవాది) ఆమీన్ (ఆమానల్ దారుడు) అనినన్ను 

విలుచుచున్నారు, అట్టివాండనగు నేను, ఉటియద్భుత మైనశె లియు ధర్మములును 

గల ఖురానె షరీఫ్లు నేను స్వయముగా కల్పింప(గలనా P? మీ దేవుడు తెలు 

పని విషయములను దేవుండు ెలిపెను అని చేవునివై అబద్ధము పలుకుదునా? 
వమి ఓ జనులార ! మారీ విషయములు గిహింపరా ! 17. "దేవునివై అబద్ద 

ములు కల్పించుట ఘోరపాపము, అంతకంకు ఎక్కువ అన్యాయము వేటు 
గలడా! నేను అట్టి పాపము చేయుదునా ! ఎన్నటికిని చేయను, పాపులు 

మోక్షమును జయము పొందరు, కావున ఓ అవిశోనులార ! మూరు చేవుని 
శిక్షకు భయపడి విశ పసింపవలెను, 
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18. య-లిబుదూన-యమిన్ -దూనిల్లాహి-మాలా-యజు[రు-వాుమ్. = వలా- 
జూలీ ర] 

యన్-ఫజ-వువ్ -వ-యఖూ-లూనాహో ఉ-లాఇఖాముఫ-ఆ ఉనా-ఇన్ల లాపీ ట్- 

అతు-నబ్బి_ ఊనల్లావా"బిమా _-లా-యఆలము-ఫిస్-సనావాతివలా- ఫిల్ -ఆర్ బీ- 
జాల ల 

సుబ్ -హోన-వూ-వత-ఆలా-ఆమ్మా-యుమ్ రకూన్-. 19. వామాకానన్-నాను-ల్ల 
రీ 

ల్లా-జఉమ్మతేన్ -వాహిాద తన్-ఫఖ్ తలఫ్రూ-వలా-లా-కలి-మతున్ -సబఖి"ఖ ల్ "మిర్- 

రబ్బిక-ల-ఖు జియ-డై న- వాుమ్-ఫీన్యా-కీపి-యఖ్- తేలిప్రాన్. 20, వయ.ఖూ 

లూన_లెలా-ఉన్ జిలఆ లెపి-ఆయతువ్ -మిర్ -రబ్బిహీ"ఫఖుల్ "ఇన్న _నులొ్ 

లైబు-లిల్లాపి- ఫన్ -తజిరూ-ఇన్నీ-మఆ-కు మ్"మినల్ -మున్ -తజిరీన్ . 
18" మీవారు చేఛునిని వదలి తేమకు నష్టమును లాభమునువేభుంజా లని 

వానిని పూజించు చున్నారు. మతి చేవుని సన్ని ధానమున ఇవి మా సిఫార 
సు చేయునవి ఆని పలుకుచున్నారు. వమి ఆకాశములలోను భూమిలోను 
చజేవునికిం డెలియని దానిని మారు ఆతనికి చెలుపుచున్నా రా! ఆతేశు పరమ 
పవితు(డు, వారు సాటి కల్పించు వానికంళు నాతందుఆధికుంచు అనిట[పవ_క్ష! 

పలుకుము. 19. మజియు మనుష్యు లందలును ఒకే మతము వారలగానుండి”. 
వీిదప వారు చేటు వేలు గానై పోయిరి, ముందుగానే నీ ప_భువ్రునుండి నంటు 
అయి యుండనిచో చేని విషయము వారు కలపిాంచుచున్నారో దాని విషయ 
ము తీర్పుఆయ్యి పోయియుండును, 20. మటియు వారు “ఆతని (ప్రభువ్రనుండి 
ఆళేనికి ఒక సూచన యెందుకు లభింప లేదు అని పలుకుదుర్ము కాన్సన ఆగో-చర 
మైన నిషయము దేవునికే తెనియును, కాన మారువేచియుడుండు. “సేనుకూడ 
మీలో బాటు వేచియుందును ఆని ఓ[ప్రవ_ క! పలుకుము, 

వ్యా॥ 15, ఇంక కాఖర్లు పూజించు విగపాయలను జీవతలను గూర్చి 
చెప్పంబడుచున్నది, విగ)హో రాధకులు సర్వ శక్తుండగు కేవునిని వదలి లాభ 

3 

లీ నష్టములుచేయలేని చిల్లర "చేవతలను విగహములను పూజించు. చున్నారు. 
ఒకయనా్నయ. ఈబిగవాములు చిల్లర "దేవతలు, మూపక్షయ బేవ్రంవద్ద సీఫా రసు చెయును, సంతోష ఇ స్ 
సు కావున వానిని సంతోష వెళ్టుట్నకై మేము పూజింతుము. ఆని 
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ఆతనికి సాటి కోల్పింపరాదు. విగ్రహములను చిల్లర “దేవతలను ప్రూజింపరాదు. 

19. విగహారాధకులు అయ్యా మిమతములో విగ్రహారాధన తప్పుగా నుండిన 

ఉండవచ్చును. కాని మామతములో ఆది నిషీద్ధముకాదు, ఆని ముసల్మానుల 

తో చెప్పిన చెప వచ్చును, కావున దానికి నింద జవాబియ్యం బడినది, ఆది 

యేమన! ఆదము (ప్రవక్త నుండియయే మును ష్యులందణును ఓక్క "దేవునిచే పూ 

బించుచు ఒక మతములో నుండిరి, దేవుండు ప్రజలకు నియమించిన మతము 

ఒక్క- శు, దానినేబోధించుటకు (ప్రవక్తలు వచ్చిరి. ఆవీదప (ప్రజలు చేటు వేటు గా 

ఎనెపోయి స్వయము విగ్రహః రాధన కల్వించుకొనిరి, విగహోరాధన (ప్రతిశాల 

ములో నిషిద్దమై యున్నది, అయిన దేవుండు బలవంతముగా నందజిని ఒకే మ 
తమునందు సేడ్తివింపక (ప్రజలక స్వాతం(త్యము నిచ్చియున్నా6డు. ఇపాలోకము 

కర్మలకు స్థలము ఆందణి కర్ణల తీర్పు ఇచ్చటకాదు, దానికి తీర్పుదినమున్నది. 
ముందుగానే దేవుండు ఈమాట చెలవిచ్చియుసన్నా౭డు, కావున పాపులను తటా 

లున శిత్నీంచి నశింపం జేయండు. అట్టు చేయవలెనని దేవుడు కోరినచో వేసీ 
యుండును, శాని' అట్టుచేయక వదలి వెట్టి యున్నా(డు, 20, కొండనుబంగారు 
గా మారుట మొదలైన సూచనలువేస్ చమూ వీంపమని ' పూ(జల్ వై గంబరుల 

వారితో కాఫిర్లు కోరు చుండిరి, వారు కోరినట్లు చేసీ చూపుట (ప్రవక్తపని 

కాదు, సర్వశక్తుండగు -జేవుండు, తాను కోరినట్లు తన ప్రవక్త లకు సూచన లి 

చ్చుచున్నాండు. కావున కాఫిర్లు తౌము కోరినట్టి సూచన ఎందుకు రాలేదు అని 
అడుగుదును. దానికి జవాబు సర్వ రహస్యములు ' -జేన్చని యొద్ద నున్నవి, ఆతండు 

తన యిష్టము . చొప్పున చేయును, చవుడు తన (పనక్షకు జయము నిచ్చును, 

విరోధులు అవమానము పొందుదురు . ఇదియునునత్యమును. సూచించును, కావున 

న మోరు వేచియుండుండు, మేముకూడ ఎదురు చూచుచుందుము ఆని' సలుక 

వలెనని (ప్రవక్తకు "దేవుని నెలవయ్యెను.. 

91, నఖ జా-అజ ఖ్ "నన్ -నాస రహ మళమ్. -మిమ్ -బఅది రాఅ మస్ 

సనత్ -వ్యామ్-ఇజా-లవుమ్-మక్రన్- కీ-ఆయాతినో-ఖలిల్” లాహు -ఆస్ స్రడ- య 

కరన్ -ఇ న్న-రుసులనా- యక్ -తుబూన-మా-తమ్ -కరూనన్స్ 22. వబవల్ -లజీ- 

యు-సయ్యి-రుకుమ్- ఫిల్ - బర్రి- వర్-బహోరి-హాత్తా-ఇకా 'కున్తుమ్ = $ ఫీల్ -ఫులా కీ 

వజ్నరెన-బిపిా క్ బీ- -రీహీన్ -కయ్యి బిన్ -న-ఫరిహూబిహో-జా-ఆత్ ప+.రీవున్ 

అసి ఆసి'ఫ్లున్ -వ-జాఆ - హుముల్ నమాజు - మిన్ -కో -కుల్లి" మశానిన్ -వాజన్నూ -ఆన్న - 

హుము- ఉహాత-బిహీమ్' దఅ-ఉల్లాహ" ముఖ్ - లిసీ ఏపేన-లవాద్ -దీన-లఇన్-అన్- 2 

రత 
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తనా-మిన్ -హో జిహీ-ల-నకూ-నన్న క మినస్-పాకిరీన్, 28, ఫలమ్మా-ఆన్ జా 

హూమ్ -బ్రదావుమ్-యబ్-గూన'ఫిల్ -అర్-జి-బి గారిల్ -హఖ ఖి- యాఅయ్యకి- 

హాన్నాను-ఇన్నమా" బిగ్-యుకుమ్-అలా-అన్ స్రసికుమ్-మతా-ఆల్- హయా- 
ఇ అవ్ 

తిద్-దున్యా-సుమ్మ"9 లై నా-మర్ -జిఉకుమ్ ఫాను-నబ్బి-ఉవమ్ "బి మా? కున్తుమ్ 

ఐనా , 

చఆ-మలూన్, 

91, జనులకు ఆపద గలిగిన పిదప వారికి మాకరుణ రుచి చూవినపుడు 

వారు తక్టేణమే మా సూచనల విషయము తంత)ము చేయుదురు. దేవుండు శీ 

ఘముగా తంత్రము చేయ నాతడు. మారు చేయు తం(త్రములను మాదూతలు 

వాయుచున్నారు ఆని పలుకుము. 22. ఆతంజే మిమ్ము భూమిలోను సముద్ర 

ములోను నడి పించుచున్నా 6డు. తుదకు మారు నావలలో గూర్చుండిరి. అవి 

(ప్రజలను మంచి గాలివలన తీసికొని పోనాగెను. దాని వలన ప్రజలు సంతో 

షపడిరి, అక సాత్తుగా ఆ నావలకు తీవ్రమైన ఎదురుగాలి వీచెను,. మజీవారి 

వె (ప్రతిదికూనుండి అలలు రాసాను, మజీవారు నలు[పక్క-లనుండి క్రీము 

కొన బడిరి, అది తెలిసికొని ఓదేవా నీవు ఈయాపదనండి మమ్ము రశ్చించి 

శివా మేము నిశ్చయముగ కృత జ్ఞుల మగుదుము ఆని భయ భక్తులతో దేవునిని 

ప్రార్థింప సాగిరి, 28, ఆపీదప "దేవుండు వారిని రశ్షింపంగా నే వారు భూమిలో 

అనాన్యయమా గౌ దురాార్షములు చేయసాగిరి. ఓ జనులార! వినుండు! పీదురారిర్ష 

ములు మియాతళ్శల"కే నష్టకరములు, ఇహలోక జీవనమం'దే సాఖస్ట్రములు పొం 

చుండు, పిదప మోరు తిరిగి మాయొద్దశే రావలసీయున్నది. కావున మేము 

మోరుచేయు చున్న కర్మలను గూర్చి మోకు దెలుపుదుము. 

వాధ్థి॥ 21. మక్కా- కాఫిర్హకు ఏడు సంవత్సరముల వనజకు కలువుగ లిగను, 

వారు ఆబాధకు ఓర్వలేక వైగంబరుల వారి సన్నిదికి వచ్చి ఈకణివు పోవున 

ట్లు మీరు "దేవునిని పార్థింపు(డు. "మేము విశ్వసింతుము ఆని విన్నవించిరి, 

ఆటుచే హ(జత్ ముహామ్మదువారు ప్రార్థింపంగా "జేవుండు కణవును తొలంిం 

చి వారికీ సౌఖ్యములు గలుగునట్లు చేసెను. ఆపద తొలంగి పోంగానే కాఫీర్లు 

విశ్వసింపక చేవుని వాక్యములనుసూచ నలను తిరన్క_ ర
ించుచు ఎగతాళి చేయు చు 

జీవుడు మమ్ము కరుణింప లేదు, ఆపద తనంతట తానే పోయినది అని తం 

(త్రములును కుటలునుచేయసౌా గీరి, చానికినిందు దేవుండు జవాబీచ్చు చున్నాండు 

సే! మిరు మీతంతిములును క్షు టలును చేయుండు. నేను నాతం(తేము (రహ 

స్య యత్నము) చేయుదును. మతి మోరుచేయు సర్వ కుట్రలు దూలేలు వోనీ 

యుంచుచున్నారు. తప్పక వానికియగిన నిక మీకు లభించును, కావునమోరు మొ 
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కుటఓలకు మోనపోంగూడదు, "దేవుండు చేయు యత్నము చాల శీఘ్రముగా న 
గును. అయిన ఆతండు దుర్మార్తులను వదలి వెట్టుచు వారు తమ దుర్మార్లము 
లో నంపూర్ణులా తగిన శిక్షకు పొత్రులగుటకు వదలి పెట్టుచున్నన్న డు, కావున 
బుద్ధిమంతుండు కష్టసుఖములలోను కీ విక వహించి దేవునికి దానుండె యుండవ తె 

ను."ఆపద వచ్చినపుడు "దేవునిని వేడి ఆపద తొలంగంగా నే జేవునినిమణచిపోం 
గూడదు. డేవుండు కోరిన తిరిగి కష్టములు పెట్టును. కావున భయపడి యుండ 
వలెను. దీనికి ఉదాహరణమయుగ సముద్ర [ప్రయాణమును వివరింపంబ డుచున్నది, 
22,28, మొట్టమొదట నావ అనుకూలమైన (మంచి) వాయువులో (ప్రయీణి 
కులను తీ? సికోని సము(దములో పోసాను. అందలి (పయాణికులుచాల సంతో 

వపడిది, కాని ఆకన్నికమయు/గా తుపాను గాలివచ్చి ఆన్ని దిక్కు-లనుండి కొం 

డలవంటి అలలువచ్చి నావవ్నై పడసాగాను, (ప్రయాణికులు చావువచ్చినది, త 

వ్పీంచుకొను దోవ లేదని తెలిసికొని తమ చిల్లర "దేవతలను విగ్రహములను 

మజ చిపోయి సర్వశక్తండగు ీవునిని భయభక్తు లతో ఓ-దేవా! మమ్ము రథ్నీం 
పుము. మేము నీకు కృతజ్ఞతలు సలుఫుదుము అని -వేడసాగిరి. చెవుడు వారి 
ప్రార్థనలు విని ఆపత్తునుండి వారిని ధశ్షి ంచిన “వెంటనే సముద్ర) వీరముచేరి 

సము[దములోని ఆపద పోయెను ఆని తలంచి 'జీవునిని మజచిఫోయి. ఆన్యా 
యములును దు ర్మార్గములును విగహో రాధనయును చేయసాగిరి, ఇదియంత 

యో కృతభ్నుతగదా! అందులకే డేవుడు ఓ జనులార! మారుచేయ దుర్మార్ల 
ముల వలన మాకే నష ష్టము గలుగును, మిక్ తప్పక మాకర్ణుల ఫలితము లభిం 

చును, తుదకు మీరందటు నాయొద్దశే తిరిగి రావలసీ యున్నది, కొద్దికాలము 
మిరు ఇహలోక సౌఖ్యములు అనుభవింపుంయ. మికర్ణలు సర్వముమాకుం దలు 
వ్రుదును, దానికి. దగినశీక్ష విధంతును అని హచ్చరించు చున్నాండు, 

24. ఇన్న-మా- మస-లుల్ - పాయా-తిద్ -దున్యా-క-మా-ఇన్ -ఆన్-జల్నా 

వ్యూ మినస్-సమాల్ల.ఫఖ్-తలత- తాబిహీ-నచాతుల్ -ఆర్  జిమిమ్మా- యా" కులు 

న్నాను-వల్ -ఆన్ -అఆము-హ ఠౌ-ఇి జా-అఖ" జతిల్త్ ఆర్ జు "జాఖ్- రుఫపో*-వజ్ - జ 

య్యనత్ -వ- -జన్న-అహ్ా- లుహో-ఆ న్న్షావామ్ -భాదిరూన-అై పో-అతాహో- అమ్ 
ఇత 

రునా-.ల-లన్ - 'జా-నహో-రన్ -ఫజఅల్నాహే- -పా-సీదన్ -కఅల్ -లమ్' _తగొన-బిల్ 

ఆమ్ సి-కజా-లిక-నుఫస్-సిలుల్ _ఆయాతి.లి-ఫామిన్-యత-ఫక్క - రూన్, 25, 

వల్లావు-యద్- హ-ఇలా-దారిన్. సలామింవ-యవొదీ-మన్ -యషాట్ - ఇలా" 
నన 2 

సీరాతిమ్-ముస్ చే. భీమ్, 
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24, ఇపాలోక జీవనము నీల్ ను పోలియున్నది. మేము దానిని ఆకా 

శమురుండి కురిపించితిమి, చొనివలన మానవులును పశువులును తినుటకు భూమి 

నుండి ెరుమెండుగాం గలిగాను, తుదకు భూమి తనశృం గారమును అందమును 
వహించెను. మణీ భూమివారలు దీని వె మారు అధికారము గలదు ఆని తంది 

యుండిరి. ఆకస్మీకయగ రాత్రివ్రూయునో లేదా పగటిపూయన్ మాయా 
దానిగూర్చి వచ్చెను. విదప మేము అది నిన్న లేకయున్నట్టుగ దానిని నిర్మూ 

లించితిమి. ఇట్లు, యోచించునట్టి జనులకుంగాను మేము సూచనలను వివరించు 

చున్నారము. 25. మజీయు "దేవుండు శాంతియుతమైన గృహాముబు భనకు 

విలుచుచున్నా (డు. మతి తాను కోరినవారికి సన్నార్హము , చూపుచున్నా తు. 

వొస్ట! 94. ఇందుఇపాలోక జీవనము చూచుటకు ఆందముగాను మనో 

వారముగానుండి తుదకు శ్రీ ఘకాలములో సే నశించును. ఆది స్థిరమైన దిశాదు 

ఆని సూచించు ఒక ఉదాపారణము చెప్పబడినది. ఆకాశమునుండి వొన కురిసి 

దాని నీళవలన భూమినుండి పలువిధమ్యులైన వైరు గలుగుచున్నవి. అందు నును 

మ్యులకును పశువులకును ఆహారము గలదు. వరిగోధు మలలోని ధాన్యమునుమను 

మ్యులున్సు గడ్డి పొట్టును పశువులును 'తినుచున్నారు. “ఏరు పంటలు "పెరిగి 

భూమి ఆందమువహీంచి పంటకోయు కాలమునభూమి నారలు'సంట మాణేతీతో 

నున్నది ఆని తలంచిరి. అపుడు ఆకస్మికముగా దేనుని "సెలవుచే తుపొనుగాలియో 

లేడా రాళ్తీవానయో లేదా మిడుతలదండో వచ్చి యాష్రైరుపింబడి. నిరూ 

లించెను. చూచువారికి నిన్న ఇచ్చట పైరులేనట్టుగ తోంచును. ఇటులే వా 
లోక జీవనమని ఉఊహింపవ లెను, ఇపాలోకము ఎంత మనోవారముగ తోచి 

నను అది తుదకు నశించును, కావున దానికి మోహితు-లై మానవులు పరమును 

మజచిపోక చేవునిని విశ్వసించి. సత్కా_ర్యములు వేసి యు భాయ టలోకములథటో 

శౌంతి పడయవలెను. 25, అందులకు జీవుండు మానవులను శాంతియుతమైన 

గృవానుగు స్వర్షము (జన్నత్) నకు రండు ఆని పిలుచుచున్నాయు. అచ్చట 

వలాటి ధుఃఖములుండవు, కావున మానవులు సన్మార్జమగు ఉస్లామోమతేములో 
చేరి "దేవునికి ప్రియులై 'స్వర్దము ఫొందుదురుగాక ! 

26. లిల్-లజీన-అవొ-సనుల్-వఎస్నా-వ జీియా-తతున్-.వలా - యర్- 
| 

న 

పహాఖువుజూ-హా-హుమ్ -ఖత-రున్-వలా-బిల-తున్-జలాఖక-అస్ - బబుల్ - 
జన్న తి-వుమ్ -ఫీపహీ-ఖాలిదూన్ , శ్వ 

= 26. సత్కార్యములు చేసినవారికి మేలు గలుగును, మజి పాచ్చుగా 
". లభించును, మలి వారి ముఖములు నల్లబడవు, మణి వారికి అవమానము గలు 

గదు, వారు స్వర్షనివానులు, అందు వారు సదా యుందురు, 
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వ్యా! 26, విశ్వసించి సత్మార్యమాలుచే సిన వారికి స్వర్టమా నెడి . మేలు 
లభించును, దానివై హెచ్చుగా "దేవుని దర్శనమును ప్రీతియను' వారికీ లభిం 
చును. వారి ముఖములు (పకాళించును, వారికి గారవము లభించును, వారు స్వర్ష 

ములో సదా యుందురు. ఇట్టి వుణ్యము లభృంచుటకు భక్తులు యత్నింపవలెను, 

97, వల్ -లజీన- క'స-బున్ -సయ్యి-అలి-జజాఉ-సయ్యి- అతిమ్-బి- మిస్. 

లివో"-వతద్ - సాఖు-వఖమ్. 2. ఇరన్ - మూ=-లవామ్ -మినల్ల*హి-.-మిన్ -ఆసీమిన్" ర్ 

అన్న మా-ఉగ్-షియత్ -వుజూ వు హుమ్ -భిత-అమ్ -మినల్-ఆ ల లి-యుజ్ _లిమన్ 
అలల లీ! 

ఉ లా-ఐక-అస్ -హోబున్-నారి- నమ్ -క థీప+ 'ఖాలిదూన్. 98, వ-యామ-నవ్ం- 

షురు-హుమ్-జమీలఆన్ -సుమ్మ- -నఖూలు- లిల్. -లజీన-అమ్'రకా మకానకుమ్- 

అన్-తుమ్-వ-షురకాజకుమ్ -ఫ ఫజయ్యల్ = -నాశ్రైనవాన్' -వఖ్టాలావుక - కాడ- 

వాుమ్-మాకున్తుమ్- ఇయ్యా నా-తతాబుదూన్.29. ఫకఫా-బిల్లాహి-షహీ-దమ్ 

మైననా-వ మై న-కుమ్-ఇన్_.కున్నా -అన్-ఇ బాదతి-కమ్-లగావిలీన్. 80. వునా 
లిక “తద్ లూ-కుల్లు-నఫ్- సీమ్ "మా-ఆస్ “లఫ ల్- వారుద్దూ- బ్రలల్లాహీ-హాలా హు 

క. ఇ 

ముల్ -వాఖ్ ఖ-వ- జల్ల ఆన్ హుమ్ మా-కానూ-యన్- శరాన్, 

97, మటియు పాస పకారస్టిములు చేసీ నవారికీ పాపమునకుం డదగినంత 

ఫలితము లభించును. మణీ వారికి అవమానము (క్రమ్మకొనును, "దేవునిశిత్షనుండి 

- వారిని రశ్నించువాంజెవండునులేండు. రాతి చీకటి తునకలతో వారి మొగ 
ములు కప్పుంబడినట్టుండును. వీరు' నరకనివొనులు. ఆందువారు సదా యుందురు. 

28. మఠియు ఆ దినమున మేము వారందణిని చేర్చి చేవునికి సాటి కల్పించిన 

వారితో. మీరును మీరుసాటికల్పించున్న చై వములును మీమా న్లౌానములలోనిలువంబ “ 

డుండు అనిపలుకుదుము. ఆ విదప వేటు వేటు గాంబేనీ జీయుదుము. మల్ వారి 

దైవములు మీరు మమ్ము ఫూజింపలేదు. 29, కావున జీవుడే మా మధ్యను 
మోమధ్యను సాక్షి గ చాలును. నిశ్చయము గా మాపూజలు మాకుెంలలియవు అని. 

పలుకుదురు, 840, అచ్చట ప్రతిమనుష్యుండును తాను ముంద్దుగాం జేసీ పంపుకొ 

న్న కర్మలను పరీక్షి ంచుకొనును. వారు తమసత్య మైన ప) భువునొద్దకు మరలు 

దురు. మణి వారు కల్పిం చుచున్న ఆ బద్ధములన్ని యు వారిని పీడిపోవును. 

వ్యా! 27, పాపాత్ములు చేసిన పాపము లకం దగిన శిక్ష వారికి లభిం 

చును. పొపమునకంచబు హాచ్చు గా శిక్ష లభింపదు, "దేవుండు. ఇష షపడినచవో 

శిక్ష తగ్గించును, లేక తమించును, తీర్చుదినము నందు పావులకు అవమానము 
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లభించును. వారి ముఖములో కారుచీంకట్లు (క్రమయ్యుకొని రాత్రి తునుకలు కప్పం 

బడినటు నల్లనివిగా నుండును. ఇది వొరిపాపఫలితము. సదా నరకములోనుందురు, 

శావున మానవులు నరకమునుండి ముక్తిపొందుటకు యత్నింపవలెను,. 28,తీర్పు 

దినము (ఖియామతు) దినమునందు మానవులు కల్పించుకొని పూజించుచున్న 

చిలర “దేవతలను వారివారికిం దగిన స్థానములలో వారు నిలుచునట్లు వారికీ 

డని సెలవగును, కొందటు తమ _ ప్రవక్తలను (వన్నుక్రీస్తు మొదలగువారిని), 

-జీవదూతలనుపూజించుచు , వీరుతేమ్మర క్షి ంతురనిమో సపోయియు న్నారు.అట్టు 

కానేరడు, తీర్పుదినమునందు వను[్రీస్తు మొదలగు (ప్రవక్తలును, "చేవదూతలును 

ఓ ఫూజారులార ! మారు మా అనుమతిలేని బే మమ్ము ఫూూజించితిరి. మావ్లూ 

జలు మాకుం బెలియవు. మాకు మాకు సంబంధములేదు దీనికి "జేఫుంీ సాకీ 

ఆని పలుకుదురు, ఇటులే విగహాములు చిల్లర డేనతలును అవిశ్వాసులతో 

పలుకుదురు. అపుడువిగహారాధకలు ఆశ వదలుదురు, 80, తీర్పు దినమునందు 

మానవ్రులందటు తమ కర్మలను చూచుకొందురు, అన్ని యూవాలు పోన్రను, 

"దేవుండు తప్ప వేణు రక్షకుం డుండథు. ఆందతు "జీవని సన్ని భానమునం "జీ 

నిలుతురు. ఆపుడు 'వుణ్యపాప కార్యముల ఫలితము కనుగొందురు, 

81. ఖల్ -మన్-యెర్ “జుఖు-కుమ్ -మినస్ "సమా రఇ్ప-వల్ "ఆర్: బ్ ఆ అమ్మన్ - 

యమ్-లికుస్ -సమ్-ఆ-వల్-అబొసార-వ-మన్ -యు భ్ .రిజుల్ “పాయ్య-మినల్ 

మయ్యితి-వ-యుఖ్ -రిబుల్ -మయిస్టీతే-మినల్ “వాయ్యి-వ-మన్ “యిుదవి సరుల్ 

అమ్ ర-ఫసాయఖూలు--నల్లాము-ఫ-ఖుల్ -ఆభాలా-తత-ఖూనా, 82 సజా-లి"కు * 
భా ఏ అన్యా వ PE Pr In * ముల్దావుు - రబ్బు-కుముల్ -హాఖ్ -ఖు-ఘవమాజా-బఆ-దల్ హా ఖ్ ఖి- ఇల్-లజ్ 

అలన బాల్ టో టీ! జలాలు-ఫఅన్నా-తుస్- రఫూన్. 88, కజాలికహాభ ఖత్ -కలి-మతు.రబ్బిక_ల 
లల్-లజీనఫనఖూ-ఆన్న హుమ్-లా-యూమినూన్. 

81. ఎవండు ఆక్రాశమునుండియు భూమినుండి యు మీకు ఆహోరముని చ్చు 
వాండు? లేదా చెన్చలకును కన్నులకును అధికారవండు? మతీయు నిరివ్సుల 
నుండి జీవులను జీవులీనుండి నిర్జివులను ఎవండు తీయు చున్నా (దు! మటునండు కొ రక్టయలను నెజ వేర్చుచున్నాంయ? ఆని అడుగుము, వారు జేవ్టంజీ అని పలు కుదురు. అటులై నచో మి=రెందులకు భయపడరు. 89, మటి ఈతంజీ మూ నిజ మైన ప్రభువగు జేవుయు. సత్యము .వీదప దుర్శ్మార్లము తప్ప వే జేమియున్నది, 
కావున మి రెచ్చటికి మజలి పోవుచున్నారు అనిపలుకుము. లికి. అటులే ఆని చేయు ఇలిన వారు విశ్వసింపరు అను న్మీపభువు వాక్యము నిజ మాయెను, 
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వ్యా॥ 81. ఇత ఈవాక్యములలో దేవునియేకత్వమునుగూర్చి చవెప్పంబడు 
చున్న ది.ఆకాశమునుండి వాన సూరష్థిరస్మీ భూమివెం బడును. ఇవిభూమిలోని 
వస్తువులతో కలియుటచే వైరు పుటలు మొదలగు ఆహోరములు మానవులకు 
లభిం చుచున్నవి. వినుటకు చెవులును చూచుటకు కన్నులును అద్భుతరీతిగా మా 
నవులకు ఒసంగం బడినవి, వీనినిచ్చికాపాడువాండును ఎవడు ఆ యధికారము 
ఎవరికిం గలదు ఇటులేమానవులక ఒనంగంబిడినసర్యశ క్త లకు ఆధి కారియవం(డు! 
(చేవుంజేఆని యొప్పుకొనకమానదు. నిర్ణీవిమైన వీరకమునుండి (గుడ్డనుండి జీవు 
లను (ప్రాణులనుండి నిర్జీవిమొన వీర్యమును (గుడ్లను ఎవండుతీయు చున్నాండు? 
(జేవుంజే).లోకములోని కార్యములను చక్క. బఖిచివానిని నడిపి చువా డెవడు 
అని విగ హోధకులత్ో'నడిగినను వారుకూడ "బేశ్చంజేఅని యొప్పుకొని పలుకు 
దురు, అట్లు వారికేం దెలిసీయు దేవునికి సాటి కల్పించుట వారికితగదు, కావున 
ఎందులకు వారు భయపడరు అని అడుగవలెను అని (పవక్షృకు చేవుని సెలవ 
య్యను, సై వివరింపబడిన కార్యములు చేయు "దేవుండు మానవులకు (ప్రభువు, 

' ఇదియే సత్యము దీనినివదలియితర దోవకు పోవుట దారితప్పి దు ర్మార్దమునకం 
బోవుట యే, కావున "దేవుని పూూజించుటను.వదలి విగ్రహారాధనకు మజలుట 
సరికాదు. ఆది ఫోరపాతకము. ఆదీమా నుకొని ఒక్క బేవునినే పూజింపవలెను. 
లీక. ఆవిధీయులైన దుర్మార్టులు ఎంత బోధించినను విని విశ్వసింపరు అని 
ముందుగానే చేవునికిం చెలియును, కావుద అవిభేయులు విశ్వసింపరు అను 

"దేవుని వాక్యము వారియెడ నత్యమాయొను. 

$4- ఖుల్..పార్-మిన్ -షురకా-ఇకుమ్-మన్-యబ్-దఉల్ -ఖల్-ఖ- ను 

మ్మ-యు-ఈ చువూ-ఫఆన్నా -తూఫకూన్ , లీర. ఖుల్-పహాల్ --మిన్ -మర- కాల్ల- 

కుట్ -మన్ -యవొాదీ-ఇ లల్-హాఖ్ ఖి-ఖులిలాహు-యవొదీ-లిల్ -హాఖ్ ఖి- ఆఫ 

మన్ -యవొదీ-లఇలల్ -వాఖ్ఖి'అహాఖ్ ఖు'అన్-యుత్ “తబఆ-అమల్ -లా- ఇహీ 

ది-ఇల్తా-ఆన్-యువాదా-ఫమా-లకుమ్- -కె ఫాతేహొ-కుమూన్ , 86, వ-మా-యత్ 
యు 

తబిఉ-అకొ -సరు-హుమ్-ఇల్లా-జన్న న్-బ్లన్న జ్-జన్న-లా- యుగ్ "నీ - మినల్- 
a 9: శ్ 

హాఖ్ ఖ-మెై.-అన్, -ఇన్నల్గావా-అలీమమ్' -బిమాఎయఫ్ -అలూన్, 

84, మిరు "దేవునికి సాటిగం జేసిన వారలలో -నెవండైెన నృష్టినిసృష్టిం 
చి తిరిగి దానిని నజీవిగాం చేయవాండు గలడా! ఆని ఓ్యపవ_క్త ఆడుగుము, 

"దేవుండు తోలుత సృష్టిని పుట్టించి తిరిగి దానిని నజీవిగాం జేయును. కావున 

మిరెచ్చటికి మతిలి పోవుచున్నారు! అని ఓ(పవ్ష పలుకుము, శీర్, మీరు 
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-డేవునికి సాటిగం జేసి నవారలలో నెవం డన న నొగ్హర్షమును చరాపువొ6షు గలండా 

అని ఓప)వ్యక్త!ఆడుగుము, చేవుంజే సన్మార్టము చూవువాండు, కావున సనా 

రము చూవువానిమాట వినవలయునా లేక ఒకండు తనకు ననవ్యార్థము మూపు 

ఏది తాను సన్మార్గము పొందలేనివాని మాటలు వినవలయునా! కానన మో 
మెనది?మాగెట్లు 'న్యాయముదేయు చున్నారు ఆని పలుకుము, 86. మటివారిలోని 

చిక్కు.రు ఊహను వూ(ేము ఆనుసరించుచున్నారు. సత్యమైన విషయములో 

ఊహలు వమియు పనికీరావు. వారుచేయు పనులు నిశ్చయముగా దేవునికి 

"డెలియును, 

వ్యా! 84. ఇంతవణకు సృష్టిని గూర్చి చెప్పుదిడియ, ఇంక వునరు్గా 

నము (మఆద్) ను గూర్చి చెప్పంబడుచున్నది. అనయా భూమా్యిశాశనులను 

చెవులను కన్నులను చావు బ్రతుకులను సృష్ట్రించువాయును వాని నడినించు 

వాడును దేవుడని మానవులు ఒప్పుకొనిరి, ఈ విషయము స్పష్టపకిన .'దప 

లోకము నశించిన తరువాత తిరిగి ప్రాణులను సజీనులుగాం జేసి లేపుట దేనని 

పనియే అని మానవులు యొప్పుకొని తీరవలతెను, ఆదియను గాక నిజ 

మైన ప్రవక్తల మూలమున చేవుండే తిరిగి సృష్టిని సజీవిగాం జేసి లేపును 

ఆని తెలిసిన విదప ఒప్పు కొనియే తీరవలెను కావున చేనుంజే సన్వుశేక్తుడు, 

ఆతంజే సృష్టికర్త, లోకము నశించిన పిదప కర్మల తీర్పునకుం "గాను అండజిీని 

తిరిగి సజీవులుగా6 చేయును, ఇట్టిళక్సి | చిల్లర "దేవతలకును విగహాయులకును 

లేదు అని మానవులు తెలిసికొన వలెను, శీర్. ఇందు సనాగ్హర్షమును ధర్భమాక్ల 

మును చూపువాండు చేవ్రుంజె, ఆతని యాజ్ఞ లనే అనుసరింప వలెను అని ఖో 

ధింపం బడియొను, సృష్టికర్త యే తన సృష్టి విషయములు మానవ్రుణకుం "జిలు 

పం గలదు. పప క్షలు రూడ స్వయముగా నెద్దియును 'తెలుపం జూల, జే 

వుని సంచేశముననుసరించియు (పవ_క్షలు కూడ దేలుపుదురు, (పవ క్షలే ఖట్ట్లుం 
డంగా కదలని మెదలని పలుక లేని విగహాములు వమిసన్నార్లము చాపం గలను, 
కావున మానవులు “దేవుండు తన (ప్రవక్తల మూలమున చూపు ధర్మములను 
ఆనుసరింప వలెను, ఆట్లుగాక వి గహో రాధకులు, (బావహ్మాణులు, మవాంతులు 

మొదలగుపండితులుకల్పిం చిన టిఆధర్ముముల చెపునకు పోరాదు. ఇది న్యాయము 

కాదు ఆని మందలింపం బడియొను, 86. చేవుండు చూపిన ననా శ్రగ్షమను వదలి 

విగ్రహారాధన మొదలగుఅధర్మముల ననుసరించువారియొద్ద తప్పుయూహలు 
తప్ప వేలు (ప్రమాణమును ఆభారమును లేదు, ఇట్టి యూపహు వలన సన్మార్దము 
లభింపడు. ఆవి పనికిరావు అందణటు చేయు కర్మలు "దేవునికి చాగుగం “దెలియు, 
చేను వారివారి కర్మలకు దగిన ఫలిత "మొనంగును, 



కాండము 11] సూర మసేుయూనుస్, ' 665 
లీ లీ 

ర7. వ-మా-కాన హోజల్-ఖుర్ ఆను-ఆన్-యుస్- త రా-మిన్- నిల్లాపిా 

వలా-ీన్-తన్ -దీఖల్-లజీ-బైన యదై హొ-వ-తభ్-సీలల్ -కితాబిలా..రెబ- కీహి 
మి రరబ్బిల్ -ఆలమోన్ 86 ఆమ్ -యఖూ-లూ-నఫ్ -తే రావు-ఖుల్ -ఫాతూ-బి_ 

సూర-తిమ్-మిస్_.లిహీ-వద్"ఊ-చునిన్_తతల-ఈుమ్-మిన్-దూనిల్లాహి _ బన్” 
కున్తుక్-సాదఖీన్. 89, బల్ -కర్_జబూ-బిమా-లమ్ాయుపీా ఈం బి ఇల్-మిహీ-- 

అినూ్యూ-యా-తిపామ్ “తా-వీలుహూ-కజాలిక-శజ్ జబల్ -లజీన మిన్ = ఖుబ్ లి 

హిమ్ -ఫన్-జుర్ -_కెఫకాన -ఆఖి-బితుజ్-జాలిమిోన్, 40, వ-మిన్-వాుఎమ్-మన్ 
టి 

యూ మిను-బిపీ--వ-మిన్-వుమ్-మల్ -లా-యూమిను-బిహీ -వ-రబ్బుక-అఆ ప్" 
ము-బిల్ -ముఫ్-సీ వీన్. 

తి. మజియు, ఈఖురానును దేవుండు తప్ప మజతెవ్వండును వేయం 
జాలండు. కాని యిది తనకు ఫూర్వమున్న గింథమయులను సత క్టిపలు చునది, మణి 
మానవులకు విధింపయుడిన ధర్మములను వివరించునది, ఆందు వలాటి సం జేపాము 
లేదు, ఆది సర్వలోకయుల (పభువునుండి వచ్చినది, 88, వమి ఖురానును ముహా 
మ్మిదు కల్పించుకొన్నాండు ఆని వారు పలుకుచున్నారా + (అటునైన) దాని 

వంటి ఒక సూరాను కల్పించి మారును తీసీకొనిరండు. మతి మీరు సత్యవంతు 
-లనచో దేవుని దప్ప మారెవరిని పిలు చుకొనంగలరో వారి నందణిని పిలుచు 
కొనుండు అని ఓ (పవక్తా! సలుకుము, కాని వారు తౌము గిహించుకొనలేని 

దానిని తిరస్క_రింపసా గిరి. మతీ యింకను వారియొద్దవ దాని వా స్రవవిషయమయు 

రాలేదు, వీరికి ముందున్న వారును బ్రటులే లిరస్క-రించుచుండిరి, కావున పాపుల 

గతి యేమాయునో చూడుము. 40. మటి వారిలో కొందబు ఖురానునునమ్యూ 

వారును గలరు, మణి వారిలో కొందజు దానిని నమ్మరు. మల్ అల్లరి (ఫసాదు) 

వేయువారిని నీ పభువు బాగుగ నెబుంగును, 

వ్యా॥ 87, దీనికి ముందువి(గహో రాధకులు,నిరాధారోము లైన ఉఊవాలనుఅను 

సరించుచున్నారు. అట్లు కూడదు. సనాగ్హర్దము చూవువాని మాటవినవలయును 

ఆని పెప్పంబడి యెను. దానిశీంగాను ఇపుడు లోక మంత టికిని సస్మారము 

చూపు [గంథము ఒక్క ఖురా నెషరీఫు మా(త్ర మున్నది. ఇందుసర్వధర్భములు 

గలవు: ఇట్టి మహానీయమెన ఒలెలియు ధర్యమయులును తేత్ర(ఃయలును గల ఖురా 

నును మానవులు వేయంజాలరు, అది చేవుని గ్రంథము. దీనికి పూర్వము "దేవు 
నిచే (ప్రవక్తలకు లభించిన మతే (గంధములు సత్వములై నవి అని ఖురాను సతి 

64 
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పఅచును. మానవకోటికి కావలసీన సర్గధర్యములు ఇందు వివరింపంబడినవి, 
ఇందు బుద్దిమంతులు సందేహింపంగల విషయము అెవ్వియునులేవు, సర్వలోక 

ములకు (ప్రభువగు దేవుండు పంవిన (గంథము, కావున మానవులందజు 'దీనిని 
నమ్మి దీని ననునరింపవ లెను, 88. అవిశ్వాసులు ఖురానును విని ఇది ముహ 

మదు స్వయముగా కల్పించుకొన్నది. చేవునిదికాదు అని చెప్పసాగిరి, డానికి 

నిందు జవాబియ్యంబిడినది, ఓ జనులార ! నేను మావంటి మానవు(డను. మో 

లును మనువ్యులు- ఖురాను దేవుని (గ్రంథము కాదు, నేను వేసినది ఆని మూరు 

చెప్పుచున్నారు గదా ! నే! మీరందజు విద్యాంసులును పామరులును చేరి 
ఖురానె షరీఫువంటి ఒక్కసూరా కల్పించి తీసికొని రండు. అట్టు మీరు చేసీ 

తిళేని ఖురానుకూడ వూనవుండుబేసికొన్నది అని యొుప్వుకొనవచ్చును. కాని 

మారు చేయలేరు. ఎందుకన ఎబుచేవుడు చేసిన సూర్యునివంటి సూర్వ్యునిని 

దేవుండు సృష్టించిన భూమివంటిభూమిని మానవులు చేయలేరో అటులే "దేవు 

సి (గంథమగు ఖు రానువంటి (గంథము మా నవులుచేయ లేరు, ఖురానెషరీఫు 

లో ఆత్మిక రాజకీయ (గ్రాహస్థ ధర్మమయులును తత్వములు పరలోక విషయములు 

ను అరబీభాషలో మానవుల శక్తికి మించిన అద్భుతశైలిలో నున్నవి, ఆందలి 
ధర్శుములు ప్రళయమువజకు మారనివి, సర్వలోకములవారును వారి ననుసరించి 
యుభయలోకములలో జయమోత్షములు పొందగలరు. 89, అవిశ్వానుల్పు ఖు 

రాన్నుగంథమును బాగుగ (గహింపక మూఢ త్వముల్ో ను జ్వేషములోనుముపహూ 
మ్మదు చేసికొన్న (గ్రంథమని పలికి తిరస్క_రించుచున్నారు. వారియెందున్న 

"ద్వేషమునుబట్టి ఖురానుళోని ధర్మములను సిగయోచిపక ఆవివేకముతో 
తమకుం చెలియని వానిని తిరస్క-రింపసాగిరి, ఖురానుళో కొన్ని భావిష్యల్ 
ప్రకటనలు గలవు. ఆవి సంభవించు కాలము రాలేదుఆందు దుష్టులకు 

శిక్ష గలుగును అని కూడ కలను, కొంతే కాలమునకు వీదప దుష్టులుశి 

శ్షీంపంబడిరి, మణీ ఖురానుయిక్క వాస్తవ విషయమును, అర్ధమును ఇ. 

కను వారు (గహీంపలేదు, అందులకు వారు తిరస్క_రించు చున్నారు, వీరికి ముందు 

గడచిన జనులును తమ (ప్రవక్తలను "దేవుని [గంథములను తికస్కరించి "జేవుని 
న్దిక్షకు పాతు) చై నళించిరి, అట్టి దుక్షతి ఖురానును తిరన్క_రిం చువారికిని పట్టును, 

అని "వాచ్చరింపంబడియెను, 48, ఇంకమాంద వీరిలో నే కొందటు ఖురానునునమ్మి 

విశ్వాసులగుదురు. మణీకొందటు తమ దుష్టత్వముచే విశ్వసింపరు వారి విష 

యము “దేవునికి బాగుగం దెలియును, వారికి దగిన శిత నొసంగును. 

4, వాల్తన్-కజ్ -జబూక-ఫఖుల్-లీ-అమలీ-వ-లకమ్-అమలు-కమ్- ఆన్- 

తుమ్-బరీ ఊన-మిమ్మూ-అఅమ్లు-వ-అనా-బరీఉమా- మిమ్మా-తల-మలూన్. 42 
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వ-మిన్ -వూమ్-మన్ యస్ - తమిఊన-"ఇలై క-ఆఫ-అన్త-తుస్-మి-ఉస్ ను-మ్మ- 

ఆనీ షా తీ OD 
వతా-కానూ-లా-యలఆ-ఖిలూన్, 4కి. వ-మిన్ .వుుమ్మన్ "యన్ -జురు-ఇలై క 

అఫ-అన్త-తవొా-దిల్ -ఉమ్ యావతా-కానూ-లా- యుబాసీరూన్. 44, ఇన్నల్లా 

వాలాయజ్ లియన్నా స-వైఅన్-వలాకిన్ నన్నా స-అన్ -ఫుసవుమ్ -యజ్లిమూన్. 
41. మలి వారు నిన్ను తిరస్కరించిన చో నాకు నాపని యున్నది, మోకు 

మాపనియున్నది, నాపని విషయము మికు బాధ్యత లేదు, మోపనులబాధ్య 
తే నాకు లేదు అని పలుకుము, 42: ఉ8తి.మఆే వారిలో కొందణు నీ_వెపు చెవులుం 
చుచున్నారు, వమి! జానమయు లేక చెవిటివారిగ నున్న వారికీ సీను వినివీంసంగలవా? 
44. మణీ వాదిలోం గలు నీవెపు మూచుచున్నారు, దృష్టి. లేక ఆఅంధులుగా 
నున్న వారికి నీవు మార్లము చూపంగలవా ? నిశ్చయము "దేవుండు (ప్రజలకు 
కొంచెమైనను అన్యాయము చేరుయ, కాని (ప్రజలు తమకుతొ మే అనాస్రయము 

వ్యా॥ 41. ఓ ప్రవక్తా ! నీవు సత్వవంతుయవు అని తెలువ్రు సూచనలు 
తెలిసియు అవిశ్వానులు నిన్ను తిరస్కరించినచో వారితో నిట్లు పలుకము. నేను 
నాయుద్భ్వమవాగు మత ప్రచారముచేసి నాపని నెఆ వేర్చితిని. బోధించినను 
మారు వినకున్నచో మిమార్లము మోది, నామార్తమునాది. నాపనులకు నేను బా 
ధ్యుండను మాపనులకు మిరు బాధ్యులు, (పతివానికిని వాని కర్మల ఫలితము 
లభించి తీఠును. 42, కలి, ఆవి ళ్వ్వౌానులలో 5్"ందటు వైగంబరులవారి వాక్యము 

లను ఖురా నెషకీస్పను ఏినునట్లువారలు గ చెన్రలుంచుదును, -కానివారిహ్ఫదయాములు 
వినవు. అందు చెవిటితనమున్న ది, -కావున బోధ (గహింపరు, ఇట్టి చెవిటివారికి 
బోధ వినివించుట ప్రవక్త వశములో లేదు. అటులే కన్నులతో చూచెదరు. కాని 
వారి వ్యాచయములు గ్రుడ్డివి, ఎవని హృదయము (గుడ్డిదోవానికి ధర్మమార్లము 
గోదరింపదు. ఇట్టి వ్యాదయాంధులకో సన్మారము చూపుట (ప్రవక్త వశములో 
లేదు, 44, దేవుడు మానవులయమెడ ఆన్య్యాయము చేయడు, ఆంది కీని సన్మా 
రయ గ్రహించు శకులు ఒనంగియున్నా(డు, కాని మానవులే తమ దుష్ట్ర ప్రవ 
రనములతో తమ శక్తులను వృథా చేనీకొని దుర్భ్జార్లమ నకుపోయి తేమ యా 
కలకు అన్యాయము చేనీకొనినవారణై నరకయనకు పొలగు చున్నారు, 

జ 

45. వియామ-యావా-వురు-వు మ్-కఅల్ -లమ్-యల్ -బసూ-బ్లల్లా-సా 

అతమ్-మినన్ -నహోరి-యక-ఆరఫ్లూన- బై న-న్యుమ్-ఖద్-ఖసి-రల్ -లజీన - కజ్ - 
జాతో అలాని 

జబుూూ-బీ లిఖా-ఇల్టాపి-వ-మా-కానూ-మువొ-తదీన్. 
4ర. మజియు "దేవుండు ప్రజలను కూర్చు దినమున వారు దినముల 
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నొక గడియ మాత ముండినట్లు వారికి దోచును. వారు పరస్పరము గుర్తిం 
తురు. "బేవుని దర్శనమును తిరస్క-రించినందున వారు నిశ్చయముగా నష్టమయులో 
పడిరి. మణీ వారు సన్మార్ల్షమునకు వచ్చినవారువారు. 

వ్యా! ఓ, తీర్చుదినమునందు ఆందటు మానవులు సజీవ్వులె బేవునిసాన్ని 
ధ్యమున చేరునురు. అప్పటి యాపదలను, కష్టభయములను చూచి ఇపహాలోకము 

లో నుడినది ఒక్క గడియ మా(తమే ఆని వారు తుంతురు. ఆ కష్టములను 

చూచిన ఇపాలోక భోగములు చాల హీనములుగా వారికి. దోచును, మాన 
వులు పరక్పరము గుర్తింయరు, కాని ఒకరికొకరు తోండుపడంజూల. ఏలాటి 
బంధుత్యము పనికి రాదు. ప్రతివాండును తన సొంత చింతలోనే మునిగి యుండును, 

చచ్చిన పిదప తిరిగి సజీవుకై "దేవుని దర్శించుటనుగూర్చి తిరస్కరించి నుర్మా 

ర్లులె నవారు నష్టముపొంది నరకములో పడుదురు, తీర్చుదినమును నమ్మి విశ్వాసు 
"నవారు సన్మార్లమనందు పడినవారు నష్టములో పడక, స్వర్ల్షను పొందుదురు, 

ఎటీర్మాా స ర లాటి 

46, వఇన్మూూ-ను" యన్న క" బఅ జల్-లజీ-న ల్ల-దువుమ్ జు నత._ వఫ్ ఫ్రా 
అమానానీి 

యన్న క -పఫ-ఖఇ లై నా-మర్ -జి- ఉవ్యమ్ -నుమ్- మల్గావు " షహిదున్-అలా - మా 
అవానాతీలీ 

యఫ్ -ఆలూన్ . 

46. మణీయు మేము వారితో వాగ్దానము పవేయువానిలో కొన్నిటిని 

నీకు చూవిన లేదా నీక మరణ మొసంగిన చారు మాయొడ్డకే మరలి రావ 

లనీ యున్నది, మరల వారు చేయు కర్మలకు "దేవుడు సాత్న్గా నున్నాయ. 

వ్యా! 16, చేవుయ “ఆవిశ్వానులను శిక్షింతును, ఇన్తామనకు జయ 

మొసంగుదును” అని వాగ్దానము చేసి యుండెను, అందు బదరు యుద్ధములో 

మక్కా కాఫిర్లకుం దగిన శిక్ష లభిం చెను. ఆట్లు కొంతవణకు ఇస్రామ్నక్ జయ 

ము లఖించెను. ' ఇదిహజల్ రసూలువారి జీవితకాలములో సంభవించినది. ఇస్తామ్ 
నకుసంప్రూర్ల జయమును వ్యామ్మి యును చెగంబరులవాి మరణాంతరము వారి 

నిష లకాలమునలభిం చాను దేవుడువేసిన అన్నివాగ్గానమాలు వూ ర్తియైతీరును, 
ఒకవేళ్ -కాఫీర్గకు తక్ట్రణమే "దేవునినుడి శిక్ష లభించని చో వారు మూసపోకా 

డదు, "దేవుండు వారి కర్ణలకు సాక్నీ"గా నున్నా(డు, వారికి దగిన ఫలిత మొసం 
గును, తుదకు దేవుని సన్ని ధానమన మణిలిపోవలసీ యున్నది. ఆపుడు ఆందటీ 
కర్మల పీరు అగును, 

47. వలిక్షల్లి-ఉమ్మ్శుతిర్ -ర సూలున్ -ఫ ఇ జూ-జా అరసూలువ్యుమ్ -ఖుజి 

యాబై నవుమ్-బిల్ -ఖిన్ తి-వ-వుమ్-లా 'యుజ్ -లమూన్ 

47. (పతి జారలినారికీ ఒక (పవ్యక్త యున్నాడు. వారియొద్దకు వారి 
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(ప్రవక్త రాయగా వారిమధ్య న్యాయము గ తీర్చు ఆయెను, మఆి వారికీ అన్యాయ ' 

యము చేయంబడదు, 

వ్యా॥ 47. వాజ్రతల్ రసూల వారికి ముందుకాడ (పతి జాతికిని ఒక్కా 

క్క (ప్రవక్త వచ్చి "దేనని యాజ్ఞలను వారికీ. దెలునుచు వచ్చెను, ప్రవక్తల 

మూలమున ధర్మములు లెలుపని బే "దేశ్రండు పాపులను శిక్షింపండు. ముందు ప్ర 

వక్త ల నంవి బోధించుచున్నా(డు, బోధ వినక దుష్టులైన వారిని ఐఇవామునందు 

ను ప పరమునంనును న్యాయము ౫ శిస్నేంచును, పలాటి అన్యాయము జరుగదు. తీర్చు 

దిసమునందుకూడ న్య్యరాముగ్ కర్మల తీర్చు ఆగును, 

కరి, వయఖూలూ+నమతౌా-హాజల్- వఆదు- ఇన్ -క న్తుమ్- సాదిఖీన్, 49. 

ఖుల్ -లాఆమ్ -లిక్ష-లి-నఫ్-సీ-జరన్-వలా-నఫ్ అన్ ఇల్లా మా-పా-అలాహూు-లి- 

కుల్లి- ఉమ్మలిన్ -అజలున్- బిజా 'జాఆ-అజ-లువుమ్ -ఫలా యస్ - తాఖిరూన-సా ఆ 
కీ కాల్ 

తన్ _.వలా-యన్-! షాది మూన్ 50. ఖల్ -అరవి-తుమ్ -ల్వన్ అతా-కమొ-అఆజా-బు 

చలూూ-బ యా-లన్ -బౌ-నహారమ్. మాసా-యస్-రేఅజిలు-మిన్ హుల్ ల ముగ్రిమూన్ = 
అలి ల 

dl, ఆ ను బ్రజా-మా- -వషుఆ- అమన్ -తేం తుమ్ -బీహీ-ఆల్ ఆన" వఖుద్-కన్వమ్-బి 

రా -_దస్స్ - వజ్ర జలాన్, ద్), , సుమ్ము “క లలిల్- _లబీ న - జలమూ - జెాఖూ ఆజా? 

బల్ -ఖుల్ ది" హల్-తుక్-బౌస. “-బ్బల్లూ. బిమాాకన్తుమ్-తక్ - నీబూన్, ర్లి, వ- 

చున్ -రమ్ _విడునక-ఆ- సఖ ఖున్ “వునా ఖుల్- ఈ-వ-రబ్ని-ఇన్న వూ-ల వాన 

ఖున్ -వ-మా-అన్-తు మ్ -బి-ముల "జీన్. 

45, మఆశీయు బారు మిరు నర్యవంతు లైన చో -ఈ వాగ్ధానము ఎప్పు 

డు సంభవించును అనిపలుకుచున్నారు. 49 'బేవంయ కోంనది తప్ప నాకుంగాను 

"నేను మేలును గాని కీడునుగాని వేనీకొను అధికారము నాకులేను, పతి జాతి 

వారికిని ఒకకాలమున్న ద, వారికాలమువచ్చినవుడు ఒకగ డియ వెనుకము దు వారు 

కా నేరరు అని టప్రవ క్ష! పలుకుము, 50 నరే చూడు: శు! దేవునిగిక్షమోకు రా 

(తివ్రూంటయో లేడా పగటి పూటయో వచ్చేసినచో దానికింగాను ముం 

దుగానే పాపాత్ములు వమి చేసికొన గలము, 51, మరల శిక్షవచ్చి మిమై (బడిన 

తరువాతనా! మీరు దానిని నమ్ముదురు. వీమి లవుడు మిరునమ్మితిరి. మణి దీనికి 

ముందు దానికొలకు మూరు తోందణు వేయు నుంటెరి అని చెప్పం బడును 82. 

ఆ పిదప పాపాత్యులత్ శఇాళ్వతమైన శిక్షను అనుావింపుండు, మోరు చేయు 
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చుండిన కర్ణుల ఫలితమే మీకు లభించును ఆని చెప్పుంబిడును. రక్కి వమి యిది 
నిజమాఅని వారు నీతో విచారించుచున్నారు. చేవుని ప్రమాణము. ఇది నిజము, 
మజీమీరు లొంగం జేయలేరు అలి ఓ ప్రవక్త! పలుకుము. 

వ్యా ఉరి, డేశ్రని శిక్ష వచ్చును అనిమోరు భయ పెట్టు చున్నా రే! ఆ 
వాగ్గానమ ఎవుడు వూర్తియగును. అది వట్టి మాటలుగా నున్నది. అట్లుగాక 
మార్ సక్యవంతులైనచో ఆశిక్షను ఎందులకుం దీనీకొనిరారు అని (ప్రవ_క్షతో 
కాధ్టిర్లు పలుకనాగిరి, దాని జవాబును గూర్చి రాంబోను వాక్యములా దేవుని 
చెలవ్ర ప్రవక్తకు అగుచున్నది, 49. ఓ జనులార! శిక్షపంవుట "దేవుని వీరిలో 
నున్నది, దేవుడు తౌను కోరినపుడు దుర్మార్హులను శిశ్షించును, అందున్తాకు ఆధి 
"కారము లేదు అదియును గాక నా సొంత విషయములో కూడ నాకు కేశుమేలు 
చేసికొను అధికారము లేదు. దేవుడు కోరినది మా(క్రయ నాకు లభించుచున్న ది. 
ందునాకు అధికారము గలదు. "దేవుని యిస్ట్రమ లేనిది ఎద్దియును 'సంభవించను. 

ప్రతి వంశమునకును (పతి సంభఘముమునకు ఒక కాలము నియమింపంబది 
యున్నది, ఆయా జాతివారు అంతకాల ముండుదురు. అందు ఒకో నిమిష 
ముకూడ ఆటునిటు కానేరదు, శిక్ష రానున్నపుడు వచ్చితీరును, మూరు తొంద 
అపడిన లాభము లదు. మీరు నిద్రలో నిమగ్ను వై యున్నపుడో లేదామీగ్రు ఇవా 
లోక వ్యాపారములో మునిగి యున్నవుడో ఆకన్నికముగ చేవునిశికష్న మికు వ 
చ్చినచో పొపాత్ములగు మీరు దానినుండి తప్పించుకొను మార్హము షేనీకొన 
గలరా! లేదుగదా! మళందులకు తొందర పడుచున్నారు. దానివలన లాభ 
ములేదు, ఆదిరాకమును జీ బుద్ధిమంతులు దానికిభయపడిసన్మార్లమునకుం బోవ 
లెను. 51. చేవుని శిక్షవచ్చి వైంబడినవుడు ఆపిశ్వానులు ఇన్రడు మేము నమ్మి 
ఈము ఆని పలుకుదురు, అప్పటి విశ్వాసము వలన లాభము చేదు. ముందుగిక్ల్ 
వచ్చును ఆని నమ్మిక "లేనందుననే ఆవిశ్వానులు అడి మొుజ్వుడు వచ్చును అని 
తండలు చేయు వండిరి, ఆది రాకమునుపే నమ్మి దానినుండి తన్పించుకొను మా 
నము చూ చకొనియుండవచ్చు ఎను. తల్లవె పడినప్పుడు నమ్ముట వలన (పయో 
జాము లేదు. ఆవుకు "దేవని నుండి వారితో “నడు మీరు నమ్మిలిరా! దీనికి ముందు తొందర చేయుచుటిరిళచా! 58. ఇక మోరుగావించిన పాప కార్యము లకును తిరస్కారములకును ఫలితము శాశ్వతమైన నరక బాధను ఆనుభవింవ్రయి” 
అలి చెప్పబడుకు, 58 అవిశ్య్వానులు అజా (గత్తలోవడి ఆశ్చర్యముతో ౯ ఏ 
మయా! మేము చచ్చిన పిదప తిరిగి సజీన్రుై శాశ్వతమైన బాధ అనుళ . వితుమా! బప నిజమేనా! చేమ్రు చచ్చి మటిలో క్షల్రిన్స పోయిన వీదప తిసెగ్ని 
సజీపు అగుదుమా! ఇది వాస్తవమేనా! అని హ్నాజత్ రనూలు వారితో విచారిం చిరి, దానికి నిట్లు జవాబీయ్యC బడినది దిని విషయము ఆశ్చ్సర్యపడ నక్క 
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లేదు. నేను ేవుని ప్రమాణము చేసీ చెప్పుచున్నాను. మోరందబణు తిరిగి సజీ 
వులగుదురు. మోరు మట్టిలో కలిసీ పోయిన విదప తి౨గి మిమ్ము లేపుట సర్వ 
శర్తుండ్రైన చేవునికి కష్టము'గాదు, మీరు పుట్టకముందు ఏమియు లేకుంటిరి, అట్టి 
వారలగు మిమ్ము పుట్టించిన "దేవుడు మిన్ను తిరిగి లేపును, మాకర్మల ఫలితము 
మౌకొసంగును, ఇందు మీదు దేవునిని లొంగంచేయలేరు, మఆిమారు “డేవ్రని 
శిక్షనుండి తవ్పీం చుక్తోని పోంజాలరు. 

రక్త. వతలా-ఆన్న-లిసల్లి-నఫ్ సిన్" జలమల్ -మాఫిల్ -ఆర్బి-లఫ్* తడల్ బి 
హీ-వ-అస్మరున్ -నదామత-లమ్మా-రఆ-ఉల్ -ఆజాబి-వ “ఘాూజీయ-మైన - వుమ్- 

చిల్ఖన్ 'తి.వ-వ్యమ్.లా-యువ్ల్ లమూన్. 

లక, మజీయు'పాపములు చేసిన పతి మనుష్యుని యొద్ద భూమిలో 
నున్న సొమ్మాంతయు నుడినచో నిశ్చయముగ తనకు బదులుగ దాని నిచ్చి వే 
యును, మజివారు శిక్షను చూ చునపుడు లోలోపల వారు పశ్చా తాపపడుదురు. 
మలి వారి మధ్వ న్యాయముగ తీర్పు అగును. మటీవారికి ఆన్యాయముజరుగదు, 

వ్యా 54, పాపములు చేసీనవారు తీర్పు దినమునందు తనము పా'షములనుం 
డి ముక్పిపొందుటకె భూమిలోనుండు ధనమంతయు వారి చేతిలో నుండినచో 
తమ పొపములకు బదులుగ దానినిచ్చి వేయుదురు. కోని అట్లుకాసేరదు, పావు 

లు శిక్షను(చాధను) చూచినవుడు తామా గావించిన పాపములకు పశ్చాత్తాపము 

గొంది లోలోపల నే సీగ్గుపడి తేమపశ్చాతాపము వె ల్లడి కాకుండయలత్ని ంతురు. 

కాని తుదకు వారు ఆయాని మేమేమి చేసికొంటిమి రా! ఆని పలుకు కురు, తీర్పు 

దినమునందు వలాటి అన్యాయము జరుగదు, న్యాయముగ తీర్చు జరుగును, 

55. ఆలా -ఇన్న -లిలాహి--మాఫిస్-సమావాతి-వల్ -ఆర్ బి-అలా- ఇన్న- 
ఎవడ ఎాటీయిటో ఎని య . * బళ 

వఆ-దల్లాహి-పహాఖ్ ఖున్ -వలా-కిన్న-అక్ నసరు"హుమ్_లా-యోఆఅాలమూన్. 558 

పువ-యువాయి-వ-యు. మాతు-వఇ లైహి-తుర్-జఊన్, 
రీర్. వినుడు. ఆకాశములలోను భూమిలోనునున్న సర్వము దేవుని. 

చేను, వినుడు చేవుని వాగ్ణానము నిజమైనది. కాని వారిలోని సెక్కు_మందికి 

తెలియదు, 58. ఆత (పొణము పోయు చున్నాడు. మతీ. చావు నిచ్చు 

చున్నాండు, మణి ఆతని యొద్దకే మారు పోవలసియున్న ది, 

వ్య్యా॥ 55. భూమ్యాకాశములలో దేవుని యధికారము చెల్లును, న్యా 

యమయుగ తీర్పు ఆయితీరును, నేరస్థులు ఆతని శిక్షనుండితేక్సించుకొ నంజూలరు. 

వారు లం చమిచ్చి శిక్షనుండి రక్షణపొంద లేరు. తీర్చుదినముగూర్చి "దేనుండు 
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చేసిన వాగ్గానమ నిజమైనది, కాని దీని విషయము ెక్కు_మందికిం బెలి' 
యదు. కావున తేమ నోటికి వచ్చినది పలుకుదురు. తమ యూహాకు వచ్చిన 
దానిని వదరుదురు, 56. (ప్రొణమిచ్చుట, చంపుట, "దేవుని చేతిలోనున్నది, అట్టి 
సర్యశ క్తండగు చేవునికి, చచ్చినవాఎని తిరిగి సజీవులు చేయుట కష్టముకాదు, 
కావున మానవులందణు తేమ కర్మల తీర్పుకొలుకు తిరిగి సజీన్హలై "దేవుని 
సన్నిధానమున నిలుతురు, 

[pan 

57. యాఅయ్యు-హాన్నాసు-ఖద్ -జా- అత్ -కుమ్-మా-బజతుట్-మిర్- 
రబ్బీ-కుమ్-వ-పీ.ఫా-ఉమ్-మిర్ -రబ్బికుమ్ -వ-పి.ఫాఉల్ -లిమా-$్రిఫ్-స్పదూరి- న- 

వాదన్ -న_రహొ-ము-తుల్-లిల్-మూమినీన్.ర్రి ఖుల్ -బి-ఫబ్-లిల్లాహి-వ-బీ రక్షా 
మతిపీ--ఫ-బి-జాలిక-ఫల్-యఫ్-రవూ-మాువ-క్షో రుమ్ -మిమ్మూ-యబ్ - మడోన్, 

57, ఓ జనులార ! మాప్రభువునుండి మో యొద్దకు బోధనయున్సు హృ 
దయరో ములకు స్వస్థత యును సన్మార్లమును, ముసల్మాానులకు కరుణయును 
వచ్చినది. 58, దేవుని యన్నుగహామును ఆతని దయనుబట్టి వారు సంతోషపడ 
వలెను, ఇది వారు కూర్పు చున్న దానికంకె ను మేలై నదిఆనిటీ ప వక్షా! పలుకుము, 

వ్యా॥ ర్, ఈ వాక్యములో చేవదత్సగంథమగు ఖు రా నెషరీఫ్రు యు క్క 
గుణములు వివరింపబడినవి. ఆందు మానవులకు బోధగలదు. అది ధర మార్ష 
మును బోధించి అన్ని విధముల పాపములను నివేధించును, ఆది ఆనూయ కప 
టము ఆహాంకారము వంచన, అవిశ్వాసము మొదలగు సృాదయరో ము లను 
స్వస్థపటి చును. దేవుని పీ)తి లభించి ఆతని సాన్నిధ్యము లభించు వూర్షము 
చూపును, ఖురానును నమ్మి దాని ననుసరించు ముసల్మానులను ఉభయ లోక 
ములలోను "దేవుని (పేమకు ప్యాత్రులుగం జేయును, 58, చేవుని యను[గ్రహాము 
లభించినది అని సంతోమించు దాట మంచిదియే. అందు దోషము లేదు, వా స్తవ 
ముగా మానవులకు. గావలిసీనది చేవుని యనుుగవాము, మిగిలిన ల్రిహులోక 
సంపదలు దానిముందు నిలువ లేవు, చేశ్రని యనుగహమే మేలైనది. కావున 
వమూనవులు చేవుని యను[గ్రహము పొందుటకు యత్నింపవలెను. 

50, ఖుల్-ఆర-ఎఐ - తుమ్ - మా- అన్“జలల్లావా-లకుమ్-మిర్ - రిక్ 

ఫన్ -ఫజ-ఆ్ -తుమ్-మిన్ వ హా రామన్ _వపాలాలన్ _ఖుల్ -ఆల్లావూు- అబన 

లకుమ్-ఆమ్-అలల్లాహి-రఫ్ తేరూన్ 60.వ-మా-జన్ను ల్ లజేన-యన్ _తరూన-అల 

ల్లా-హీల్ -కబిబ-యామల్ -ఫయామతి-ఇస్నల్ “లాపా-లజూ-జ్ -లిన్ - అలన్ ఆ 

నాసీ-వలా కిన్న "అర్ "నరవృమ్-లాయవ్-కురూన్, 
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59. చూడుండు. చేనుకు మోకొఆఅకు ఆపహోరమున్న సృక్టించెను, వీదప 

మీరు అందు కొన్నిటిని నివేధించుకొంటిరి, మటీకొన్ని టిని ధర్మమైనదిగాం 'జేసికొంటిరి అని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుము. వమి 'ేవుండు మోకీట్టు నెలవునిచ్చి 
యున్నాండా ! చేదా "దేవునివై అసత్యములు కల్పించుచున్నా రా + అని పలు 
కుము, 60. మతి 'బేవునివై అబద్ధములు కల్పించువారు తీర్పుదినమును గూర్చి 
వమి తలంచియున్నారు, నిశ యముగా జేవ్రంయ జనులయెడ ఆనుగ)వామయు గల 
వాయు, కాని వారిలోని “పెక్కు. మంది కృతజ్ఞత నలుపరు. 

వ్యా॥ ౮9. చేవుండు మానవులకొలకు ఆహారము సృష్టించియున్నాండు, 
అందు వది ధర్మ మో (హలాల్) ఎద్ది ఆధర్మ మో (హరామ్ ) 'దేవుంజేనిర్హింప 
వలెను, మానవులు తమయిస్లాను సారముగా థర్హములును అధర్మ ములునునిర్మింప( 
జాలరు, దేవుండు నియమించిన ధర్మములు "దేవుని గింథమగు ఖురా నెషరీఫ్టలో 
నున్నవి, కావున "దేవుని ప్రీతి పడయంగోరువారు ఖురానును అనుసరింపవలెను. 
అట్టు గాక తమ సొంతేబుద్దుల తో ఇది తినవచ్చును, బది తినకూడదు అని నియ 
మింపంహాడదు. అట్లు చేయుటచే జేవుని వై అబద్ధములు కల్పించి నవారలగు 
దురు, 60, అట్టు "బేన్చనివె అబద్ధములు కల్సించినవారు తీర్చుదినమునందు పట్టు 
వడుదురు. తమ కల్పనలకు' కళినశిక్షపొందుదురు. "కావున వారు తీర్పు ధినము 
గూర్చి సులభముగా తప్పించుకొందునుని తలంచుచాన్నారు కా౭భోలు ! అట్టు 
తేలంపయగసాడదు. దాని భయపడి శిక్షనుండి తేవ్పిం చుకొనుమార్లము ఇహాము 
నందే చూ చుకొనవలెను, విశ్వాసమే మ _కీమౌర్టము,. దేవుండు చాల అన్నుగ 
వాముగలవాండు. కావున జనులను వదలి పెట్లియన్నాయ, (పవక్షలనం వీ ధర్మ 
మార్లము చరూవుచున్నాండు. దీనికిగాను పెక్కురు జనులు కృతజ్ఞత సలువ్రటకు 
బదులుగ కృతఘ్నత చూపుచున్నారు, కావున జాగ్గుత్తపడవలెను, 

61. వ-మా-తకూను-ఫీ-పానిన్ -వమా-తళ్లూ-మిన్ వు మిన్ -ఖుర్అని న్ 

వలా-తత్్మలూన మిన్ ఆవాలిన్ -ఇల్లా-కున్నా-అలై -వుమ్-షుహూ-దన్ - ఇవ్ - 
తుఖీ-జూన'ఫీపా-వమా-యళజుబు-లర్ -రబ్బికమిమ్-మిన్-ఖాలి-జ(ర్ర_ తిన్- 

వాన్. బ్ర అది 

ఫిల్ -అర్ జి-వలా-ఫిస్-సమాఇ-వలా-అస్-గ ర -మిన్-జా లిక-వలా-ఆక ర ఇల్లా 

ఫీ-కి తాబిమ్-మువీన్, | | 
61. మణీయుు ఓ ప్రవక్తా! నీవు వస్టీతిలోనున్న న్కు చేవునినుండివచ్చిన 

ఖు రానును నీవ పఠించుచున్నపుడును, (ఓ జనులార,) మీరు పనులను జేయుచు 
ఆందు నిమగ్ను లైయున్నపుడును మేము మిమ్ము చూచుచున్నారము. (మోకు 

సాతుల యున్నారము.) మజణభూమిలోనున్న ఆఈకాశములలోనున్న ఒకరవంత 

తిర 



యును నీ పథు వునుండి మజంగుపడియుండదు. మతి దానికంకి చిన్నదిగాని 

చెద్దదిగాని స్పష్టమైన (గ్రంథములో "లేనిదిలేదు. 

వొస్ట! 61. -దేవుయు తన పివక్త యొక్క- (ప్రతిస్థితిని విషయమును, మత 

(పచారయును అందణు మానవులు చేయు పనులను చూచుచున్నాంయ,. సర్వము 

ఆశనికిం చెలియను, ఆతనికి నెద్దియును మణఖుంగు లేదు, భూ మ్యా'కాళయులలో 

నున్న సమ స్తమను ఎటుంగుచున్నా(డు. పూర్వము గడచినవి, ఇయమింద 

సంభవించునవి సర్యవిషయములును లౌ సామహ్ొఫ్రూాజ్ అన్న గంథములోనున్న వి, 

"దేవుని భక్తులు చేయు పుణ్య కార్యములును పావులుచేయు పాస శార్యములును 

“జీవునికిం దెలియను, వారివారికి. దగిన ఫలిత మొసంగును, వమూనస్పృలు బేనునిని 

తమ కన్నులార చూడలేక పోయినను చేవుంశు' వారికి సాక్షి గానుంశి సర్వయమమా 

చుచున్నాండు, కావునమా నవులు బేవుని క భయపడి పాపములు మానుకొనవ లెను, 
అలి 

62. అలా-ఇన్న-షె-లియా-అల్లాహి-లా-భౌన్సన్ -అట్టైు హిమ్ - వలా - 

వుమ్-యకపొా-జనూన్. 68- అల్ -లబజీన-ఆమనూ-వకానూ "యఖ్"తఫఖూన్, 64 

లవుముల్-బుష్రా- ఫిల్ -పాయా-తిద్ -దున్యా-వఫిల్ _-ఆఖిర తి బా-తబొ-దీల 

లి.కలి.మా-లిలాపి-.బా లిక-వువళ్ _-ఫా-బుల్ ౧4కు, 
62. వినుడు, "జీవునికి (వ్రియులైనవారిక్ భయముగాని దు]ఖముగాని 

యుండ నేరదు. 68, ఎవరు విశ్వసించి భయభక్తులు గలిగియుండిరో (4, వారి! 
ఇహాలోకజీవనమందును పరలోకమందును సంతోష వార్తయున్నని. "జేవునిపలు 
కులుమారవు ఇదియే గొప్ప విజయము. 

వ్యా॥ 64: 62, "దేవుని స్నేహితుల విషయము వెసస్సంబడినది, విశ్య 

సించి భయభ్తులువహించి స త్కౌార్యములుచేయువారు.. "దేసునికి (వియులును, 
న్నేపితులును, "దేవునికి (ప్రియులై నవామను సర్వ అవస్లలయందు "దేవుని వెననే 
యాధారపడుదురు. ఆందువలన వారి హృదయములకు హౌంథిలభిం చును, ఉభయ 
లోకములలోను వారికి భయము గాని దుకిఖిమగాని యుండచేరదు. వారు సదో 
స్వర్షములలో నుందురు, వారికి ఇ్రహాలోక మందును గొప్పతనము లభించును, 
వారు నిజమైన కలలు గాంచుదురు. వారికి పరమునందును ఏ చింత'శేదనుసం తోవ 
వార్త చేవునినుండి వారికి వచ్చును, "దేవుని పలుకులు మారన, "జీవుని వొగ్దో 
నము వూర్తియై తీరును, బేవ్రని ప్రీతి పడయయటయే గొప్ప విజయమును, 
ముక్తియును, 

= 4. 

5 6౨. వలా-యవ్ా-జున్ క-ఫాలు-వ్యమ్ -ఇన్నల్ -ఇబ్ జన-లిలాపా-బమో 
ap) 

అన్-హువస్ మా-ఉ అ స్-నమో-జల్ -అలీక, 66, అలా-ఇన్న -లిల్లాహి-మన్-ఫిస్ = సమౌ 
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వాళి-వ-మన్- ఫీల్ -అర్ జి-దమా-యత్ -తలి-ఉల్-లజీనయద్ -ఊన-మిన్ -దూ 

నిల్లాహి-మురకాల-ఇన్-యల్-తబి"ఊన-బ్రల్-లజ్-జన్న"వ- లన్ - వుమ్ - 
జాల 

బ్రల్లాయఖ్-రునూన్, 67, వువల్ -లజీ-జఆల-లవముల్ -లైల-లితస్ - వనూ- 

ఫీహీ-వన్-నహోర-ముబ్-సిరన్-ఇన్న -ఫీ-జాలిక.ల ఆయాంతిల్-లి.ఫే*మిన్. యస్- 
మటన్, 

65. మతే వారి మాటలనలన నీవు చింతింపకుము. వాస్తవముగా సర 
క్రి దేనునికే యున్నది. ఆకCకే సర్వము వినువాండును, ఎలటుంగవాండును, 
66. వినుము, ఆకాశమయలలోను, భూమిలోనున్న నమ స్తము'డేవునిజేను, మణీయు 
"దేవుని వదలి ఇతరులను (చిల్లర దేవతలను) పిలుచువారు ఆనుసరించునది 
యూపాలు మాత్రమే, వారు లేనిపోని ఊపాలు చేయుచున్నారు. 67, మారు 
ర్నాతీయందు విశంతి వుచ్చుకొనుటకైె ఆతంజే రూకొజకు రాత్రిని చేసెను, 
మళీ "వెలుతురు నిచ్చునట్లి పగటిని చేసెను, నిశ్చయముగా నందు 'వినునట్టి 

వ్యా! 65, వాజ్రత్ రసూలువారు (ప్రచారము చేయునపుడు దుష్షు 
లైనఆవిశ్వానులు అనెకమాటలు పలుకుదురు. దానికింగానుట(పవక్రా ! నీవుచిం 
తింపకము. సర్వబలము దేవునికే యున్నది. నీశత్రులు నిన్నేమియ చేయం 

జాలరు. దేవుండు సత్యమునకు జయ మొసంగును. దుస్తులుఅవమాన పడుదురు. 

జీవుడు ఆండణి పలుకులు వినుచు నెజుంగుచున్నాండు. వారివారికి. దగిన 

ఫలిత మొ'సంగును అని ఓీదార్భ్చుచున్నాండు. 66, భూమాళ్టీ కాశములలోనున్న 

సర్వము దేవుని యధికారములో నున్నది, జేవదూతలు మానవులు జిన్నాతులు 

అందణును "దేవుని సృష్టం దేవునిని వదలి యితరులను "దేవునికి సాటిగకల్పించు 

కొని వారిని వఫూ-బించువారు తమ యూహాలను అనుసరించుచున్నారు. ఆది 

(గం థాధారములేనిది. ఆది అంధకారము. అందు సెక్కు చైవారాధకులు పడి 

చేవృురాడుచున్నారు, 67. 'రాత్రింబవలను, చీకటి ఐలుతురులను మంచి చెబ్బ 

రులను చేయువాడు 'దేవుండే. రాతి) విళశాంతికొఅకును పగలు నంపాదన 

కొఆుకును నియమించియున్నాండు, ఎటు రాలి చీశటి పిదప పగటి వెలుతురు 

వచ్చుచున్నదో అటులే అవిశ్వాసాంధకారమును తొలంగించుటకు ఖురాను 
యొక్క. వెలుతురు వచ్చి సర్వ అధర్మమల చీశట్లను పోంగొట్టి “దేవుని సన్ని 

ఛానముపొందించునట్టి సనాగ్హర్రము చూపుచున్నది. 

68. ఖాలుత్ -రఖ-జలావుు-వలదన్ -నుచ్ -హోనవూ వావల్. -గని య్య్యు 
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ణా అలాటి 

లనూ"మా - ఫీస్ - సమావాతి-వ-వూ-ఫీల్ -ఆర్ జి-ఇన్ "ఇన్ ద కుటు - మిన్ - 
ఎడి టీ కల్లా ల్ గో 

నుల్ 'తానిమ్-బిహో జా-అతఖూ లూన-అలల్లాహిా-మాలా "త అ-లమూన రీల్ 

లన్న ల్-లజేన'యఫ్-తరూన"అలల్లా-హిల్-కజిబి-లా -యుఫ్లి - సూన్, 70. 
అల అలాల 

మతా_డన్ -ఫీద్ _దున్యా్యా-నుమ్మా-ఇరైనా-మర్ -బొ ఉవాూుమ్ -నుమ్ము-నుజీ - బువా 

ముల్ అజా బమ్-ష దీద-బిమా-కానూ-యక్ష-ఫురూన్. 
65, చేవునికీ కువూరుండున్నాండని కాఫిర్లు పలుకుచున్నారు,. ఆతండు 

పరమపవితు9డు, ఆతండు అక్క_అ లేనివాండు. ఆశాళశములలోను భూమిగో 
నున్న సమస్తము ఆతనిదేను, దీనికీలగాను మోయొద్ద పివూణము (సన్నదు) 
లేదు. మొకందెలియనిదానిని "దేవుని వై నెందులకుఅబిద్దములు కొల్సిం చు'నున్నారు, 
69. "దేవున్నివె అబద్ధములు కల్పించువారు మేలుపొందరు అని పీ పిళశ్తా! 
పలుకుము, 70. ఇపేలోకయులో వారు కొంత లాభము పొందవలనీనది, మరల 
వారు మాయొద్దకు మణిలి రావలసీయున్నది. ఆ విదప వారి యవి శ్వ్వానము నకు 
బదులుగా వారికే కఠిన బాధను రుచి చూపెదము, 

వ్యా! 68. ఇందు కే) స్తవులకు రడ్డుగలధు. వారు ఏస్నుకీన్సును జీవుని 
కుమారుడని పలుకుదురు, చేన్రనికి భార్య బిడ్డలు లేరు. అతనికీ నంసాళ నంబంధ 
ములు లేవు. చేవ్రడు పరమపవ్మితు(డు, భూమ్య్యా కొశమలలోనున్న నమ స్తు 
ఆతని చేను, ఆతనికి వలాటి అక్కలేదు, సర్వము ఆతన్నివె ఆధారవ యన్నది, 
అక్క_అ గలవారికి బిడ్డలు కావలెను. ఆ స్తీపోన భయముతో నూనవ్హులు దత్తు 
కుమారుడు చేసికొందురు. అట్టి అవనరములు "దేవునికి లేవు. _"జేవునికి కమా 
రుడు గలడు అని పలుకుట శా సృ పమాణములేనినూట, "కావున మా నన్చలు 
ఇట్లు పలుకరాదు, 69 : 70. ఎందుకన గా దేవుని అబద్ధములు కల్పిం చువారు 
కొంతకాలము ఇపాలోకములోలా భములుపొందిన పొందవ స్పూను, "కానివారికి సీర 
యైన మేలు లభీంపదు, వారు ముక్తి మోకములు పొందదు, తుదకు సీర్పుదినక్సు 
నందున వారు కఠిన చాధలకు పొలగుదురు. "దేవుని శితనుండి తన్చిం చుకొనం జాలరు అని పౌచ్చరింపంబడియొను. 

_ —3 అణాల 0 ట్ —_ re) 71. వర్లు-అలెహిమ్'నబఅ-నూపాన్స్ ఇజ్ -ఖాల-లిఖామిపీ-.ంయానొమి- 
న్-కాన-కబుర-ఆ లెకుక్షు.మ్యు = క్_కీర-బి ue 

ల్ల బుర-ఆలెకువొ-మఖామో-వ-తన్ల్ _క్రీరి బీ-ఆయా-తిబ్లాహీ-ఫ-అలల్లాహి 
వక గల్ మ-ఫ-అక్-మిఊ- అమ్ రథ్ -వుర-కా ఆకుక్షూ- సుమ్ము. లాయకన్. 

అఆము-కుమ్-అ లై కుమాగుమ్ము తన్ -ను వు ఖభొ-పా_బ్రల య్య-వలా-తున్ ఒం జిరూని, 
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72, ఫఖన్ -తవల్ -లై తుమ్-ఫమా"సలల్ -తుకుమ్-మిన్-అజిన్-ఇన్-ఆ జీ" ఇ్రలా- 

ఆలల్లాహి-వ-ఉమిర్తు "అన్ -ఆకూన-మినల్ -ముఫి-మోన్ . 78. ఫకవ్-జబూవాు-ఫ 

న్, - బె నావ్యూా-వ-మమ్ -మెఅహూఫిల్ -ఫుల్ కావ-జ అల్నా వుమ్ -ఖ లా- ఐఫ- 
అణాల అణాల ట్రై నా 

వఅన్ -రఖ్ -నల్-లజీన-కజ్-జబూ-బి-ఆయాతినా- ఫన్-సుర్-కై ఫ- శాన - అఫబ 
తుల్ -మున్ జరీన్. 

71.. మజీియు నీవ్ర నూవాయొక్క. విషయమును వారికి విని 
వీంవ్రుయ. ఆతడు తన జాతివారితో ఓనా జాతీవారలార! నాయుండుటయును 
మోకు కష్టముగా నున్నచో చేను 'దేవునివై ఆధార పడితిని, కావున మోర్యదటు 
కలిని మోపని మూరు చేయుడు. మిలీ మి చిల్లర దేవతలను "సీకదించు కొనుడు. 

మరల మీపనిలో మోకు వలాటి నంబేపా ముండకూడదు. ఆ విదప మీరు నానిష 
యము చేయవలనీనదిచేసి తీరుడు. మజి నాకు విరామము ఒసంగకు.డు. 72, 
ముణీమారు ముఖము తిప్పుకొని పోయినచో నేను మాతో వమియ కూలి 
నతుగ లేదు, నా కూలి "దేవునియొద్ద నున్నది, మజినేను విభేయండ నై యుండు 
నట్లుగ నాకు ఆజ్ఞ అయినది అని పలికిను, 78. ఆపిదప వారు ఆతనిని తిరన్క 
రించిరి. "కావున మేముఆతనినిఆతనితోంచాటునావలో నున్నవారిని రథ్నించి వారిని 
భూమివై వసింప( బేనీతిమి. మతి మాసూచనలను తిరస్కరించిన వారిని యం 
చి జేసితిమి. కావునచూడుము! భాయబోధనియ్యంబ డి నవారిగతి యేవాయెనో | 

వ్యా! 71, ఇందు మక్కా. నివానులక్కు నూకు (పవక్షను తిరన్క_రించినే 
వారిగతి యేమాయొనో 'బెలివీ మక్కా వారు హా(జత్ రసూలు వారిని నమ్మిక 
తెరస్క-_రొంచిన చో వారికి కూడ అదేగతి పట్టును అని మందలింప బడుచున్నది. 
మీ యు దుస్తులు పన్ను కుట్రల వలన వాజ్రిత్ రనూలువారు చ్వితింప6 గూ 
డదు అని వారికీ ఓ దార్పుగలదు, ఎందుకన వూర్వముకూడ దుష్టులు (పవ క్షలను 
తిరస్క_రించుచు వచ్చినారు. తుదకు దుష్టులు న పెంచి విశా(నులకు జయము 
లభించెను. అటులే కాఫిర్లు ఓడిపోయి మునల్మానులకు జయమును వృద్దియును 
గలుగును, సనూహూు (పవ్యక్త అనేక వందల సంవత్సరములు తవ జాతివారిని బ్లో 
ధించెను. కాని కొందు తప్ప అందలును నూవ్యను తిరస్కరించి నమ్ము లేదు. 
నూవు తనజాతి వారిన బోధించుట వారికీ భారముగా దోచి వారులచేక 
కుట్రలు చేయసాగిరి. దానికి నూవు ఓీజనులారా! మారు వేయనెంచీన పను 
లన్నియు వలాటి జంకను నంేవానును లేకుండ. శేయుతు మణీ మికు 
తోడుగ మీచిల్లర “జీవళలను విగపాములను మీసపళియము నకుంగాను వీలుచుకొ 
నుండు నేను భయపడను. సర్యశకుడగు దేవుని వైనను ఆధారపడి యున్నాను, 
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ఆతంజే నన్నును విశ్వాసులను ర క్షి ౦చును, కావున మోరునాకు విరామము 

(గడవు) నియ్యక మీక్షట)లు సాగింపుండు 72, మారు నన్నును "దేవుని సూచన 
లను తిరన్కరించి మారు ముఖములు (తిప్పుకొని పోయినచో నాకు చింత లేదు. 
ఎందుకన "నేను చేయు మత ప్రచారమునకుం గాను మిలో కూలిగాని జీతము 
గాని అడుగుట లేదు. కావునమీరుకోపపడినచో నాజీతముని లిచి పోవ నేచమోఅను 
భయోము నాకులేదు, నాకు పోషకుడు "దేవు, నాకు కూలి (జీతము) ఒసంగుట 
దేవునిని, నేను చెవునికి విభయుండ్ననై యుండవలెను అనియే నాకు జీవుని 
సెలైైనది. నేను ఆతనికి విధయుండై యున్నపుడు ఆతంజే నన్ను పోషించి 
కాపాడును, 78. నూహు (పవకయొక్క._ జాతివారు ఆతని బోధను వినక దు 
'రాస్త్రక్షములో మితిమాణి పోయిరి, తుదకు అవిశౌఏనులు చేవుని శిక్షకు పాత్రు 
లై పెద్ద జల ప్రవాహములో మునిగి చచ్చిరి. నావ చేవుని చెలవువే ఒక 
నావ చేసీ యందు ఆతండును ఆతనిని విశ్వసించిన కొందటు విశ్వాసులును కూ 
ర్చుండి జలప )మాదమునుండి రక్షణపొాందిరి, వీరి సంతానమే  లోకమంతటను 
వ్యాపం చెను. దుష్టులు నశించిన వీదప విశ్వౌనులు భూమిలో వసింపసాగిరి. 
భయబోధ నియ్యంబడిన దుష్టులు తను యవిశొసమనకు ఫలితముగ మునిగి 
చచ్చిరి. కావున వారిక పట్టిన దుర్షతిని చూచిమానవులు బుద్ధితె చ్చు కొనవలెను, 

74. సుమ్మ-బిఅస్నా-మిమ్-బఆదిపీ-రుసులన్ -ఇ్రలా-ఖెామిహీీ-ఫ- జూ 

- ఉఊవ్భామ్-బిల్ -బయ్యి-నాతి-ఫ మా-కానూ-లి-యూ-వింనూం-బి మౌా-క్బ్- జబూ- 
యిటట లీ ల లీ 

బీపీ -మిన్ -ఖబ్లు-కజాలిక-నల్ బిఉ-అలా-ఖులూ-బిల్-ముఅ-తదీన్, 

-74 ఆవీదప మేము నూవూ తరువాత (ప్రవక్తలను వారివారి జాతి వారి 
యొద్దకు నంపితిమి, ప్రవక్తలు వారియొద్దకు నృక్ట మైన సూచనలను తీసి కొని 
వచ్చిరి. కావున జనులు తాము వూర్యము తకస్కరించిన దానిని విశ్వసించు 
వారు కాకపోయిరి, ఇట్లు మిలిమోణి పోవువారి హృదయములసై మేము ముది 
వేయుచున్నారము. . 

వ్యా! 74, నూహు (ప్రవక్త పిదప హూదు, సాలిహా, లూతుఇబా) 
హీము షువిబు మొదలగు (పవ క్షలను వారివారి జాతియిద్దవ దేవుడు పం 
విం చెను, ఆ[పవక్రృలు "దేవుని సూచనలను జనులకు చెలిపిరి. కాని ఆయా జ 
నులు (పవకృలు రాకమునుపు వీ మూఢ త్యములోను అవిళ్వాసములోనుండి 
తిరస్క_రించుచుండిరో ఆవిషయములను (పవకల బోధవినియ విశ్వసింపక 
పోయిరి, ' దేవని సూచనలను తిరస్కరించిరి, అట్టు తరస్క-రించుచు నుండినం 
దున "ద్వేషము ముదిరిపోయి వారి హృదయముల వె ముద పడిపోయిను. మితి 

జ్ర 
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మోజి పోవువారి సన్మార్లయ స్వీకరించు శకులు చెడిపోయిన పిదప వారి పా 
దయములు కఠినము వహించును. 

జాలీ ఏ 

75, సుమ్మ-బఅస్నా- మిమ్-బఆప్- హిామ్- మూసా-వ-హారూన-ఇలా- ఫీర్- 

కున-వ._మల-ఇ్రి-హీ-బి- ఆయాలినా "ఫస్ -తక్ _-బరూ-వ-కానూ ” 'ఫామమ్-యుజి) 

మాన్. 76. ర. ఫలమా-జా-అవుముల్-హాఖ్ ఖు-మిన్ "ఇ "ఇన్ దినా-ఖాలూ-ఇన్న-హో 

జా-ల-సీవో.రుకు 'ముబీన్. 77. ఖల మూసా- ఆక-ఖూలూనలిల్_ హఖ్ -ఖ 

లమ్మా-జాల- కుమ్-ల-సీవ్ం.రన్... -హోజా-వలాయన్- లివస్ -నాహిరూన్ , 78. 
ఖాత 

లూ-అ జీతనా-లి-తల్-ఫితనా- రమ్మా వజచద్నా ౪ అలై పొ-ఆ బా-అనా-వ - తకూన- 

లకు-మల్- కీబా-రియాఉ- -ఫిల్-అర్బి- -వా- మా-నవొను- లకుమా-బి - మూమినీన్.* 
జాలీ! 

79. వ-ఖాల- ఫ్ నూ-తూనీ- బికుల్లి-సాహిరిన్ అలీక్. 80. ఫలమ్మా జా 

ఆస్ న్-సవా_రతు. ఖాల “లవొుమ్-మూసా-అల్ ఖా యా" అన్తుమ్-ముల్ఖూన్. 81 

ఫలమ ఆల్ క్ - ఫా.ఖాల-మూసా- మాజీతువు-వీిహిాస్ - సీవారు-ఇన్నల్లా-హా 
వే 

ర") po. అనాాటో 

యుచ్-తిలువూా- ఇన్నల్లాహ-లాయుస్ లివూ-ఆనులల్-మూఫ్ -సిదీన్. 82. వ- 

యు-హీఖ్ _ఖల్లా-వుల్ -వాఖ్ ఖ-బి-కలి-మా-లిపా-వలా-కరి-వాల్ - ముజ్- 

దిమూన్, 

75, మజుల వారి పిదప మూసాకును పోనూనునకు మా సూచనలను 

ఇచ్చి ఫిరొను వద్దకును ఆతని నాయకుల యొద్దకును పంపితిమి, ఆ విదపవారు 

గర్వము వహింప సాగిరి. మణీవారు దు ర్మార్లులెనట్టి జనులుగ నుండిరి, 76, 
సిదప వారి యొద్దకు మా యొద్దనుండి సత్యము రాయగా ఇది స్పష్ట్ర మైనజా లవిద్య 

ఆని చెప్పసాగిరి, 77, మీ యొద్దకు సత్యము రాయగా దానివిషయ మిట్లు మారు 

పలుకుచున్నారా! ఏమి బది జాలవిద్యయా! మి జాల్య విద్యగాండు) ముక వ్ 

పొందరు అని మూసా చెచ్నెను. 758. మాతాత ముత్తాత లుండిన మార్షము 

. నుండి మమ్ము తవ్పించుటకా! మతి మోయిద్ద టికీ భూమిలో ఆధికారము లభిం 

పవలెననియా ! నీవు మాయొద్దకు వచ్చితివా! మణీ మేము మిమ్మ నమ్మువార 
లము కాము అని వారు పలుక సాగిరి. 78, మజియు ఫీరౌను జాలవిద్య చెలం 

_ గిన ప్రతివానిని నాయొద్దకు తీసికొని రండు అని పలికెను. 80, ఆ పిదప జాల 
విద్య గాండ్రు రాయగా వారితో “మారు వేయవ అనని యున్న వానినివేయుండూ 

అని మూసా పలికెను. 81. ఆవీదప వారు వేయం గామారులెచ్చినది జాలవిద్య. 
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ఇంక దేవుండు దీనిని వృథాపణచును, నిశ్చయముగ "దేవుండు. దుష్టుల శారి 
ములను చక్క_పణిచండు, 89, మటి దుర్మాష్టలు ఇష్టపడకున్నను దేవుడు తన 
నెలవుచే సత్యమును సత్యప ఆెచును, అని మూసా 'లిశను, 

వ్యా! 75, ఈజిస్టు (మిసరు) చేశయములో ఫిశాను వుతియు ఆతని సాయ 
కులు చాల దుష్షులె ఇసాాయీాలియులను హీంసీంచుచుండిరి, కిరౌను తానే 
దేవుడని పలుకుచు విజ్ఞవీగుచుండాను, వీరిని బోధించుట "దేవ్రతు మూసా 
(ప్రవక్తను హోరూను (పవక్తను నియమించి పంపెను, మూసా (పవ చేవుని 
సూచనలు చూవి క్రిరౌను జనులను బోధించెను. కాని తమ న్వథావ సిద్ధముగ 
దుష్టులైన ఫిరౌను జనులు గర్వముతో మూసా (పవక బోధనువినకనమ్మ లేదు. 
76, మూసా (పవక చూపిన సూచనలను చూచి ఆయన బోధించిన వాక్య 
ములను విని ఇది జాలవిద్యగా నున్నది అని కిశాను చెప్పసా7ాను. 77. ట్టు 
ఫీరౌను పలుకగా ఏమయ్యా ! మీకు "జీవుని సూచనలు (మోజిజే ను జాల 
విద్యను ఒకటివి గా నెంచుచున్నారు. దేవుని సూచనలు సత్యము ల్రైనవి. జాల 
విద్య యిబ్లుండునా ! జాలవిద్య గాండు వ ముఖ తేజస్సు గలిగి యుండునా ! 
(ప్రవక్తల ముఖములు చూచినవారీ (పభావ' “తేజస్సు కనబశునుగ దా. మాం్మత్రికుల 
ముఖములు అట్టి (పభావము గలిగి యుండవు, వారి ముఖుములవై నీచత్వము 
కనయిడును, బం 'గారుకును ఇత్తడికిని బేధము లేదా! అుదు భేదము గు _ర్తింపలేని 

. వారు వివేకులు కారునుమా ! ఎన్న టికిని మాం(తికులు ముక్తిజయములు పొం 
దరు సుమా, అని మాసా (ప్రవక్త పలికెను, 78. మూసా (పవక మాటలు 
విని దిక్కుతోచక ఫిరౌను వారలు ఇట్లు నిందింప సాగిరి. ఓహో మారు ఈ 
చేశములో నున్న మమ్ము తఆిమి వేసీ యందు రాజ్యమును అధికారమును పొం 
దం గోరుచున్న రా! రాజ్యమును కోరి మత వేషము "వేసికొని వచ్చినారా ! 
మేమ మీ మాటలకు లొంగము. మిమ్ము నమ్ముము పొండు. 79. మూసా (ప్ర 
వక్క చూపిన సూచనలను జాలవిద్య అని ఫీరౌను పలిశనుగదా! దానికింగాను 
"దేశములోనున్న జాలవిద్య నెణింగిన వారిని వీలపించి మిమ్ములాంగం బేయు 
దును అలి పలికి దానికింగాను మాంతికులను రవ్బించుటకుం గాను దేశములో 
చాటించెను. 60. అట్టు ఫిరౌను చాటించిన పిదప దేశములోని పెద్దపెద్ద మాం 
(తికులు వచ్చి కూడిరి. ఒక దినము అందటు ఒక మైదానములో కూడిరి. అసు 
డు మూసా (పవక్క ఓ మాం[తిక్రలారా ! మూరు వమేలు వేయ వలయునని 
యెంచి వచ్చితికో అవృతయు చేయుడు అలి పలిిను, ర1,అపుడొవూం(తివలు 
తమ చేతి కట్టలను (త్రాళ్ళను కి9ందపడ వేయం. చూ చువారీకీ నైదాన మంత 

"య పాషమయలతో నిండినట్లు కనబడెను, అపుడు మూసా ఒమాం|త్రికులార | 
మీకు గావించునది జాలవిద్య నేను చూపునది జాలవిద్యశాదు. లది "దేవుని 
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సూచన. లియో త్యేరలో మొ జాలవిద్యవృ థాపోవ్యను, లక్ మోఅసత్యమయు తేట 
తెల్లమగును దేవుండు దుమల. కార్యములను సమ్మతింపయ. సత్యమును సత్వము 
గాం బేసి దానిని ద్ధరపలు చును, అప్పుశు అసత్యము లొంగిపోవును, సజా సత్య 
మున కే జయమున్నది, తుదకు అసత్యమే ఓడిపోన్చును అని పలికి తన చేత్రిక్ర స్స 
ను బిస్టిల్లాపా అని మూసా పడ వేయంగా అది వెద్దపాము అయి సర్వము [మిం 
గివేసెను, తళ్ఞణమే మాంత్రికులు విశ్వసించిరి. ఫిరౌను కుట సాగక పోయొను, 

రికొ.స సూా-ఆమన-లి-మూసా"ల్రల్లా-జు (రీ-యతుమ్ మిన్ భామిహీ-ఆలా 

ఖో “ఫీమ్ "మిన్ -ఫిర్ దొన-వ"మల' హిమ్ -అన్-యన్ -తిన-హుమ్-వలన్న - ఫిర్ 

'కూన-ల-అలిన్-ఫిల్ -అర్ జి-వఇన్న హూ-లమినల్ -ము(సి-ఫీన్, 94. వహాల-మూా 
సా-యా-ఖెమి-ఇన్ -కున్తు మ్ -ఆమన్-తుమ్ -బిల్లాహి-ధాఅై పీ-తవక్- కలు-- 

అణా నే చాలని 

ఇన్ -కున్తుమ్-ముస్లీ -మాన్, రర్, ఫ-ఖాలూ-అలల్లాపీ- తవక్క-ల్ నా-రబ్బనా-లా 

తజ్-ఆల్ నా-ఫిల్ _నతల్ -లిల్-ఖామిజ్.జాలిమాన్, 86, వనజ్.జినాలీ- రద. 
మతిక-మినల్ -ఖామిల్ -కాఫిరిన్. 

రల, వీదప ఫిరౌను మణీయు ఆతని జనులలోని నాయకులు తము న 
స్యార్లమునుండి తేప్పింతురు అనుభయములో ఆతని కులమువారిలో  క్రొంచబ్లు 
మ్యాత్రయ మూసాను విశ సీంచిరి. మతీ ఫీరౌను భూమివై బలముగలగి మితి 

. మోంకి పోవుచుండెను. 84. మళశియు ఓనా జనులార ! మీరు జేవునిని విశ్వ 
సించి విభధేయులురె యున్నచో అతని వెననే ఆధారపడుయ అని మూసా 
పలికెను, 85. అపుడు వారు మేము టేవనివై నాధారపడితిమి, ఓమా ప్రభువా! 
అన్యాయస్థులైనట్టి ఈజనులు మామై బలవంతము చేయునట్లుగ మమ్ము వదలి 
చెట్టకుము. 86. మిణీ నీదయతో మమ్ము అవిశ్వానులనుండి రక్షింపుము. అని 
వారు పలికిరి, 

వ్యా! 88, థిరాను చాల బిలముగలగరాజు, (ప్రజలు ఆతనికి భయపడు 

చుండిరి, మజీియు వానినాయకులును అధి కారులును చాల అన్యాయములుచేసె 

డివారలు, అందుకు పీజలు భయపడి మూసా ప్రవక్తను విశ (సీంప లేదు, విశ్వ 
సించినచే ఫికౌను వారలు తమకు చాల 'చాధలు వెట్టుదురని పజలు జంకుచుం 
డిరి. అయినను కొందజు సాహానీంచి భైర్యముతో తమ విశ్వాసమును -వెల్లడిం 
చిరి. పీరు ఫిరౌను కాలమునకు చేరినవారు. వీరు యావనులు, బనీ యి[సాయీ 
లియులందలును మూసాను విశ్వసించి యుండిరి. ఫిరొనుకులము వారలుకొందణు 

86 
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మూ(తము విశ్వసించిరి. ఇెక్ము_రు భయము విశ్వసింపలేదు. 1 లొను తన 

బలగరయయతో మితిమాఆీ పోవుచు అనేక అన్య్యాయములు గయుచుం చస, 84, 

౨శాను చేయు హింసలకు విళ్వొసులు ఓర్చి “దేవునిని నాధాగపడి యుండ 

వలెను, -బేవునిని నమ్మినవారు కష్టము లకు భో యపడరు. “వును గా భారపడి 

ఆతని దయకు ప్యాతులు కావలెను ఆని మూసా ప్రివక్షవిళ్వాసుంగ ( శిష్ట 

గా, కీర. వారును అటులే మేము దేవున్నివె నాథారప[లి, -జీస్సున సహాయ 

వే మాకు శావలెను, అతని సహాయము వలన మామ థతున్రులని జదయము 

గలుగవలెను, శతు*వులు మానై జయము పొందకూడదు, నమున్సలు. జము 

బలము సాందినచో తౌము సత్యమందున్న్హారని చలంచి నూ. సస్య! ఆనం 

చీయుదురు, కావున వారి యన్యాయమాు లనుండి యు వొగి 'చొసినగల్గము నుండ 

యు దేవుడు మమ్ము రత్నంచి కాపాొశవ లెను అని (సాష్టంగరి. 

జలాల 

87,వ చె-చానా-ఇలా-మూసా-వ "అఖీపా (న -తెబ 3 ప్ ఆ లి 

అవాలని par) Mr at 

కునూ”బి-మిస్ రాబుయూ-తన్ -వ డె -అలూ-బు-యూాతేవమ్ =. గగ తేనే వ = Cog ~ 

నారీ ర్ 

వుస్-నలా తే-వ-బహ్-వీరిల్ -మూమినీన్, 

87. మణియు మూసొకును ఆతని నహోోదరుసనకును మూరు ను+*జను 

లకుంగాను మిసరులో గృహముము నియమింసూయ. వాట సుయ క) "వెస 

గ నుండునట్లు చెయుయ. వాటి నమాజును బ్రరము గానలుస్ఫ్రం? సుచి శౌ ఏను 

లకు సులోషవార్త వినివింపుము అని నంబేశము కుంలీతిమి. 

వొన్ట॥ 87 ఫికనులు ఇనా యోలియులను చాల పాంనీం నునా మనీ 

దులను పడంగొట్టసాగిరి. ఇసా్ఫ్రయరాలియులు బయటికి వన్ని సుమాలు: నలుప 

వలెనన్న చాల కస్ట మాయను. అందుకు చేను మూ)" (పవక్నకును ఆతని 

సహోదరుడగు హారూనునకును మిరు మినరు (ఈజ్న్వి) లో శీయిండి ఇండ్ల 

లో ఖిబ్లా _వెపున నమాజు సలుపుండు, నమాజు వలననే 'చేవుని సహాయము 
గలుగును కావున నమాజు (ప్రార్ధన వదలకుంస, విశ్వానులను ఉధొ,శ భాక్క్ర 
ములలోను జయమును మోతుమును గలవు ౧9ను సువెగ్నె మదు. ఆని 

-జేవుని సంచేశము వచ్చాను. 
శ 

అయే 
we hr 

88, వ-ఖాల-మూసా-రబ్బనా -ఇన్న కంల త్రం. ర్ భవం సంలు. అవా 
ఓ నాన్ 

అజాత గ... దా పొ క్ల జీనతిన్-వ-అమ్వా-లన్ "ఫీల్ -హయాతిద్ -దుస స-రబ్బ నాం లింయు:శ ఆన్” 
భై లాలి 

ఆ ఆలీ 

మలం .టుప్టీయ్ 
ఫలా-యూమినూ హా 'ఉల్-అకా బల్ RO 
ఫలా-యూ: -హ త్తా-యర "ఉల్ -అకా బల్ -అవీవ్లా, 890. ఖండ్ ఈజీ" 

ల 
|. లల 

నవీ లిక రబ్బ్బ నల్ -మిస్ -అలాఅ మార్రొలిపిీొ వొ -వవ్, దున (టై *- 
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అంది డో / అలాటి —0 = 
బద్ -దఅ'వ-తుకుమా_ఫస్-తఖ్రీమా-వలా-త ల్ -తబి-అన్ని-సబీ-లల్ .లజీన - లా- 

న! 

యలఅ-లమూన్, 

రత. మల౭కొయు ఏఓ మా(ప్రభువా ! నీవు ఫి శానునకును ఆతని నాయకుల 
కున్కు అందమును ధనమును బ్రిహలోకమందు నొసంగిలివి, ఓ మాపిభువా ' 
వారు నీమార్షమునుండి (పజలను తవ్పించుటకుం7ణను ఒనంగితివి, ఓమాపభువా! 
వాది సంపదలను నాశముశేయయుమయు, వారు దుశఖకరమైన బాధ చూచునంత 
వలలకు విశ్వసింపక యుండునట్టుగ వారి హృదయములు కరినములుగం చేసీ 

జేయుము, అని మూసా వేండెను, 89, మా యిడ్డణి (ప్రార్థన అంగీకరింప బడి 
మెను. కావున మోర గృరయుగ నుండుందు, వుట" తెలీని వారి మార్గము 
అనునరింపకుండు అని డేవుయు పలి రను, 

వ్యా ర8ి. శవిళలెనులు! మూూసాప్రవక్ష కారి బోధ వినక దుర్మ్శార్షములు 

చేయసాగిరి, ఎంత జోథధింబినను [ప్రయోజనము లేకపోయెను. తుదకు మూసా 
(పవక ఫిరౌనుల వెభవయును ఆందములను వారి సంపదలను నశింపంజేయుము, 

వాస తమ సంపదలను (సజలను సనార్లమునుండి తవ్చీంచుటలో ఖర్చు చేయు 

చున్నారు, వారిని కఠన శిక్షలకు పాత్రులుగం జేయుము ఆని దేవునిని వార్థ 

చిర 89. మూసా [ప్రవ క్తగారు ప్రార్థించుచుండి నవుడు పోరూను పవక న 

ఆమాన్ ఆని పలుకుచుంజెను. అందుచే మౌయిద్దణ (ప్రార్థన అుగీకలింపంబడి 

చును అలి చెప్పంబడియెను, మారు నుత ప్రచారము స్ట్ నిరయు7గాం చేయుచు 

అందు వలాటి ఆతురత చూపకూడదు. తెలియని పామర్తలు పోవుమార్షమును 
మోరు పోక అన్ని కష్టములకు సహించి ధర్భవచార్థము శీయు చుందుండు అని 

చదేన్రుని సెలవయ్య్యను. 

00, వ జా-వవినా-బి-బన్సీ- ఇస్రాయీో-లల్ - -బవారఫ అత్ - బలావుమ్ 

ఫిర్-కాను- వ-జునూదువూ-బగ్.యన్-వ-లద్- వన్. వాతా _భ్రజా-అద్ - రక్ష 

పొల గరకు? ఖా ల-ఆమన్ తు-అన్న ము-లా-ఇలాహా-ఇల్ 
-లల్- లజఅమనల్ - 

పా-బనూ- -ఇ(సాయీల-వ'అనా- -మినల్ -ముస్ఫి-మోన్ = 91. ఆల్ .ఆన-వఖద్ 
అయాను 

అ అనెత ఖబు-వ'వన్త-మి నల్- ముఫ్సివీన్, 92. ఫల్ యామా-నునచే జీక-బీ 'బదనిక 

లి_.తకూన "లిమన్-ఖల్ "ఫక్-ఆయతన్ -వలన్న కసీ. “రమ్ " -మినన్నా సీ-ఆన్ - - ఆయా 

తినా-ల- గాఫిలూన్, - 

90, ముశీయు మేము బ్రసా9యీలి యులను సముడ్రమునుండి డాటించి 
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తిమి, ఆ కిదప ఫీళానును ఆతని ఒసెనమునుు, దె'ర్భన్యయుగాను అన్యాయము 
గాను వారిని -వెంబడించిరి. తుదకు ఫీరాను మునిగిబోవుచు ఎవ్యనిని ప్రసా) 
యీలియులు పిశ్వనీంచిరో ఆతండు తప్ప వేలు చేవులకే లేండని "నేను విశ్వసిం 
చితిని. మతి నేను విభేయులతో చేరితిని అని చెప్పెను, 91, ఇపుడా! నీవిట్లు 
పలుకుచున్నామవు, దీనికిఫూర్వము అవిధేయత వహించియుంటివి. మి నీవు 
దు ర్మార్షులతో చేరియుంటివి. 92. కావున నీతరువాత వచ్చువారికింగాను వివ 
ఒక సూచనగా నుండుటకై ఈదినము నీశరీరయును ఎని భాగమున పడవేయు 
దుము, మతీయు నిశ్చయముగా "పెక్కుమంది జనులు మాశ క్తి సూచనలనుండి 
అజా(గత్త గానున్నారు, (అని చెప్పంబ జను). 

వ్యా॥ 90- 91, మూసా (ప్రవక్త లత్షలకొలంది ఇపపాయీలియులనుతీని 
కొని మిసరునుండి వెడలిపోన్టచుం డెను, ఈవిషయము ఫిళానునకుం "దెలిసి 
గొప్ప సెన్యములో వారిని వెంబడించెను. ముసా ఇ(సాయీలి యలతోపోన్య 
చుండగ మధ్య చారిలో ఎర్టిసము ద) ము అద్జువ చ్చెను, "వనుక శతువ్ర వ చ్చు 
చుండెను, తవ్చించుకొను దోవ లేకుం డెను, అపుడు "దేవుని చెలవుచే మూసా 
(ప్రవక్త తన చేతికణ్డతో సముద్రపు నీళ్ళను కొట్టగా అందు పం(డెౌండు దోవలు 
ఏర్పడెను. ఇ(సాయీలి యులండటును సురశ్చితముగా ఆ దోవలనుండి సము 
(దము దాటిపోయిరి. ఫీరౌను జనులు ఆ దోవలనుండి పొసాగిరి, అపుడు దారి 
మధ్యలో నే సముద్రపు నీళ్ళు కలిసిపోయెను. అందును మునిగి చచ్చిరి, ఫిరౌను 
మునిగిపోవుచు "దేవునిని నమ్మితిని అని పలికెను. అప్పటి విశొనము పనికి 
రాదు, కావున అది అంగీకరింపంబడచేదు, ఫూర్వమునుండి గావించిన దుర్మార్ష 
ములును అన్యాయములును మతిచిపోతివా అని చెప్పంబడెను. 92. నీరాను 
మునిగి చనిపోయిన విదప వాని శవము సముద్రతీగమున వచ్చిపడెను, అది 
కనాయోలియులు చూచి "బేన్టనియెడ కృతజ్ఞత సలికిరి, అటులే చూచువారికి 
దానివలన బుద్ధి వచ్చును. గర్వమువహిం చిన రాజుగతి తేంనూయనో కూచి 
మానవులు బుద్ది తెచ్చు కొందురు గాక | 

భా 
వాలీ. అలాల 

98. వల-ఖద్ "బన్వా- నా-బనీ-ఇసా9యీల-ము-బవ్వ-అ- సిద్ ఇఖిన్-వ- 
ఉత 

రజఖ్'నా-వమ్-మినత్ -తేయ్యి-బా తి-ఫమఖ్-తలఫ్లూ -వాతౌ-జాఅ- వుముల్ - 

ఇల్ము-ఇన్న-రబ్బ కయఖజీ-బై న-హుమ్-యామల్ .ఫంయయా-మతి-థీమా - కా 
నూ-ఫీసా-యఖ్ -తలి-ఫ్టూన్, 

95, మజియు మేము 9(సాయీలియులకు మంచి సానమును తినుటకు 
0 మంచి ప దార్థముల నొనంగిలిమి. కావున వారికి నంెజేశవు వ చ్చునంతవలుకు 

వారు వేటు వేలు కాలేదు, నిశృయముగ నీప్రభువు వారు కలప్రాంచు విషయ 
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ములనుగూర్చి తీర్పుదినమునందు వారిమధ్య శ్రీర్పు చేయును, 

వ్యా॥ 98. "దేవుండు ఫిలౌనులను నశింపంజేసీ మిసరుబేశమును ఇ(్రా 

యోలియుల కొసంగెను. కొంతకాలము తరవాతే సీరియా చేశ ములోనున్న 

అమాలిఖావారిని తొలంగించి సిరియా-దేశమును బ్ర(స్రాయోలియులకు వశేపణి 

చెను. ఈచేశములలో మంచిసారవంతమైన భూములును సీటివసతులును గలవు, 

అును ఆహారములును ఫలములును చాల లభించును, కావున "జేవుని యనుగ 

పామువలన ఇ(సాయీలియులకు మంచి సంపద లఖించెను, ఇక అత్మిక 

సంబంధమైన చేవుని యన్నుగహ మగు సంేళమువారికీపంపెను, అదితే"రాతు 

(గంథము, అందు ధర్షములును, బ్లా నమును గలను. ఇ స్రాయీలి యులు మత 

(గంథము వచ్చిన విదప అఖఫ్మిపాయ భేదములు గలిగి కలహిాంకు సాగిరి. మూసా 

(ప్రవక్తతోనే అనేక వివాదములు పెట్టుక్"నిరి. హజ్రత్ రసూలువారిని గూర్చి 

తౌ-రాశులోనున్న విషయములను మార్చివేసిరి. తుదకు ఖురాను వచ్చిన వీదప 

కూడ యూదులు నమ్మక కలహింపసాగిరి. దీనిగూర్చి వాస్త వమెన తీర్పు, 

తీర్పుదినము (ఖియామతు) నందు అగును. 

94. ఫ-ఇన్ కున్న "ఫీ-హక్కి-మ్ _మిన్నూ'అన్-జల్నా-బ్ర వై కొఫన్" అలిల్ - 

లజీన-యజఖ్ ర 'ఊనల్ -కి తాబ-మిన్-ఖ బొ-లిక-లఖ ద్ _జా
అకల్ -హాఖ్ఖు- మిర్ - 

రబ్బిక-ఫలా-తకూనన్న-మినల్ -ముమ్-లేరీన్. 9ల, వలా-తకానన్న -మినల్ -లజీన- 

కజ్ -జబూ-బి ఆయా తిల్లాహి-ఫ-తకూన-మినల్-ఖాసీరీన్ . 96. ల్రిన్నల్ అజీన_ 

హఖ్-ఖత్ -అలై. పామ్-కలి-మతు-రబ్బిక-లా-యూమిన
ూన్. 97. వలె -జా- 

అత్ -హుక్. -కుబ్లు-ఆయలిన్ "హా శ్రా-యర-
ఉల్ “అవా-బల్ _అలీమ్ 

94. మణి మేము నీకు పంకినదానిగూర్సి నీకు నందేసామున్న చో కీకు 

ఫూర్వము, గగింథమును పఠించుచున్న వారిని అక్షగుము. నిషృయముగ నీ ప్ర 

భువునుండి నీయొద్దకు సత్యము వచ్చినది. కావున సివునం చేహించు వారితో 

"జేంకుము. 95. మణీ "బేవునినూ చనలను తిరస్కరించినవారితోం జెరకుమా, అటు 

లైనచో నీవుకూడ నష్టముపొందినవారిల్ “. జెరుదువు- 96. ఎవరి విషయము 

నీ ప్రభువువాక్యయు స్థిరమాయినో వారు విశ్వసింపరు. 97, ఒకవేళ వారియొద్దకు 

అన్ని సూచనలు వచ్చినను వారు దుకఖుకరమెన బాధ చూడనంతేవలుకు వారు 

విశ్వసింపరు. 

వ్యా! 94:97. ఈ వాకషములలో జేవుండు శుగంబరులవారినీ సంబోధించి 

నను "దేవుని యుశ్రైశములో |ప్రజలందలును గలరు, వై గంబరులవారికి "దేవుని 
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సందేశము (వహీ) లో వలాటి నందేవాములేదు. అందు వారికీ దృఢ మైననమ్మిక 

గలదు, విశొంనులు కానివారు ఖురాను విషయము నంచేహింపసాగిరి, ననువను 

(వాయాను తెలియని ముహామ్మదు ఎట్టు ఇట్టి ఖురానును తంగణండుగని అశ్చగ్య 

పడి సంెడేహింప సాగిరి, అందుకుగాను (ప్రజలు తమ సంచేపాములను నివారించు 

రకొనవళను. దానికి తొరాతు బస్తీలు మొదలగు జీవుని (గంథముగుసు పసగంచు 

విదాషంనులను అడిగి తెలినీకొనుండు, అఎదు సల్యేము _ఎలువువి దా్యాం౧సులుగ లరు. 

రాంబోవు (పనక్షనుగూర్చి ఆయా[గంథములలో ప్రకటనలు గలవు, సనంబే 
వామ సీవారించుకొనకపోయినచో సంచేహము (ప్రబలును. దేవన వాగ్యయులను 
సూచనలను లకన్కరించి యుభయలోకరయులలోనస్టయపొందవల సీవచ్చును.కొం 

డజు కేతు దుష్టసన్వ్టభావమునుబ ట్లి చేవుని నూచనలన్నియు నూూచినన్ను గమ 

కన్నులార ఆపదను చూశనంతేవణుకు నమ్మరు. అటి నమ్మగమయువణన (సరో 

జనమ లేను. యూనును [పవక్త్రయుక్క_ జనులకు మా(గము ఆపద'కాలసకా ఏ 
నము సనికివ చ్చెను అని హాచన్చరించుచు యూనుస్తుపవ న్న సుగూర్చి రాంబభోవ్చు 

వాక్యములలో చెస్పంబడు చున్న ది, 
వ! 

95. ఫ-లా-లా కానతీ -ఖర్-యనున్ -ఆమనల్ర నాశ -అహో - మాను 
న! 

hee 
లాలో 

హో-ఇల్లా-ఫ "మ-యూనుస లమ్మా-ఆమ నూ-వషఫా ష”న్-హుమ్-అజూా. - బల్ - 0౧ 

ఖిద్ యి-ఫీల్ -పాంయా-లిద్ -దున్యా-వామత్ -నఅనా వుమౌ-ఇలా. సీన్, 
98, నుసు జనులకు తప్ప ఇలక ప్రురవానులు విశేేసించిన పిదప వా 

విశ్వాసము వారికి నెందులకును లాభ కరయుకా లేదు, యూనును జనులు విశ్వసిం 
పంగా అవమానకరమైన బాధను ఇపాలోక జీవనమందు వారినుండి తొలంగింసు 
తమి, మలక్ ఒక కాలమువలుకు వారికీ లాభుయులు కల్తించిటిమి, 

వ్యా! 98. వాజత్ యూనును ప 4వ క్ర మూసలు ఫురనివానులను వను 
ఎవక్పరములవజకు దేవుని వాక్యములు వినివించును. బోధ వేయు ముండీరి, 

కాని వ్రఠవానులు విశ్వేసింపలేదు, అందకు యూనును పవక ఓ (పజిలార |! మీరు నమ్మని-చో మూంచుదినములలోపల జేవునినుండి మూక ఆపద వచ్చును 
అ పలికెను. మూవ దినము "రాత్రియందు యూనున్సు పన్న యూరువిడిచి 
పోమసు, లొల్లవాలగ నె చీంకప్టు (క్రమ్ముకొ నెను, ఆకాశమునుండి * ఫీ (గ్రమ్ము నెను ఆపన రానున్నది ఆని భయపడి (ప్రజలు యూనును (పవక్తను వెదకీరి ఆమన కనుక లేదు, ఆపుడు జనులందణును వురమును బిడి-చి నచ్చి భం నా 
లతో ేవునిలో క్షమాపణ కోరి విశ ఏనీంచిరి. "బేవుండు కనికరించి యాపదసు తొలగించు వారి జీవితకాలము వాదికి ఇ్రహాలోక్ర wr సుల నొోనం గను, 
కట్టు శపించి యను గహించుట జేనుని దయ మాగ్రమే, దుమ్షులైన అనిశ్యా 
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సులు శిక్షను పాత్రులై నశించిరి, కావున (ప్రజలు జా(గ త్రపడవలను, 

99, వలా సాఆ-రబ్బుక-లల-న -మన- మన్ -ఫిల్ _ అర్బి- కుల్లు-వుమ్ - జమిీా- 

అన్- అఫ-అ_న్త-తుక్ -రివాన్ -నాస- పా త్తా-యకూనూ "“మూమినీన్, 100, వ- 

మూ--కానలి-నఫ్-సీన్.అన్- తూమిన-ఇల్లా-బి-ఇజ్-నిల్లాహా.వ-యక్ - అలుర్- 

లాం ఎని అడి బ్రా లావి 

రిజ్ స-అలల్ -లజీన-లా యఆ-ఖిలూన్, 

"99. మతి న్నీప్రభువు కోరినచో భూమిలోనున్న సర్వజనులును విశ్వనించి 
యుందురు, ఇంక ప్రజలు విశ్వసింపవలెనని నీను హరిని బలవంత పెట్టుదువా ! 

100. మణీ “దేవుని సెలవు లేనిదే ఎవండును విశ్వసీంపండు, మణి యు “యూచిం 
"పనివారి పె వై అపవిత్రతను పడ వేయు దున్నా శు, 

వ్యా! 99. ప్రజల హృదయములలో బలవంతము గా విశ్వాసము ప్రవే 

శింపంజేయుట (ప్రవక్త పనికాదు. బలవంతముగా ఎవనికిని విశా్రాసము కుదరదా, 

డేవుయ ఇష్టపడిన వో మానన్రులందణును విశ్వసింపంగలరు. కాని అట్లు చేవుని 
యిస్ట్యయు లేదు. కావుననే ఎవరి యదృష్టములో విశ్వాసమున్నదో వారు విశ్వ 
సీంచుచున్నారు, 100. లేనివారు ఆవిశ్వానునై శికకుపొలగు చున్నారు. దేవుని 

యిష్టములేనిది ఎవరును విశ్వసింప (జాలరు. ఎవరు దేవుని నూచనలను యోచించి 

గహించుచున్నారో వారికి "దేవుని సెలవగు చున్నది, వారు విశ్వాసము పొందు 
చున్నారు. అట్లు యోచించి (గహింపని వారిపై అవిశ్వాము యొక్క అషవిత్సతే 

వారివు మైంబడుదున్నది. 

101. ఘులిన్- జురూ- నంజ =-$స్"సమా- నారి-వల్-ఆర్బీ-వమా - తుగ్- 

నిల్ -ఆయాతు_వన్ - నువురుు- అన్ -థామిల్ -లా- యూమినూన్. 102. ఫ-హాల్ 

యిన్ -తజిరూన-ఇల్లా- మిన్ల- అయాన్టమిల్ “అజీన ఖల" మిన్ “ఖి- హిమ్ - ఘుల్- 

ఫన్ - రభతూ-ఇన్నీ చదవ మూ-మినల్” మున్ -లేజిరీన్ = 108. సుమ ద ను-నజ్ జీ-రును- 

లనా-వల్ _లజీన అమనూ-కడాలిక హాఖ్_ఖన్-అలైనా-నున్-జర్-మూమినీన్, 
101. ఆకాశములలోను భూమిలోను వమేమియున్నవో చూడుడు అని 

పలుకుము. ఏశ్వసింపని జనులు సూచనలును, భయపెట్టువారును పనికిరారు, 

102, కావున వారు తనుకు పూర్వము గశచినవారికి వచ్చిన వంటి దినములు 

వారికిని రావలెనినియే, వారు ేచియున్నా ప, కావున మీరు వేచియుండుండు, 

నేనును మిత్రోంగూడ వేచియుందును అని ఓపివన్తా ! పలుకుము, 102. ఆవిదప 

మేము మాపినక్ష్త౭ను విశ్వ సించినవారిని రశ్నీంచుచున్నారము, ఇటులే విశ్వా 

సులను రవ్న్ంచుట మా బాధ్యత, యున్నది, 
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వ్య్యా॥ 101. యోచించువారిక్ భూమ్యాకాశమయులళో దేవుని శక సూచ 
నలును ఆతని యేకత్యమును బెలువు సూచనలును గలవు. మణి ప్రలివస్తువుసు 
దానికి సృష్టికర్త ఒకడున్నాండని తెలువ్రుచున్నది, కాని గమనిం'సనివారికీ -ద్ర 

సమస్త సూచనలును వృథ, వానివలన వారికీ (పయోజనములేదు, చేనునికిక్షను 

దెలుప్పుచు భయ పెట్టు (ప్రవక్తల భయబోధనలవలన కూడ వారిగీ లాభము 

లేను, 102. ఇట్టి జ్వేషముగలిగి ఏ సూచనను నమ్మనివారికీ వూర్యయు గజ 
చిన దుష్ట్రలకు వచ్చిన వినాశ కాలము వారికి రావలెను, ఆంతవఆకు వారు 

నమ్మరు, కావున వీరు దానికే వేచియుండవలెను. ముసల్మానులు కాగా "వచి 

యుండవలెను, ఆపుడు న త్యా సత్యములు స్పష్టపడును. 103, ప్రూరముసాండి యు 

"దేవుండు దుష్టులను శిక్సించి (పవ కలను వి? ్వ్వెనులను రక్షీంచుచు వచ్చాను, 

ఇంయమాందకూడ భయభక్తులు గలిగి నత్కార్యయులు వేసిన విశ్వానులను జీవుయ 
ఉభయలోకమాల ఆపదలనుండి కాపాడి రక్షించును, -కావున మునల్మాసుధ క్రు లు 

సుగుణములు వహించి ఖురానె షరీప్రలోని ధర్మమును మవైగంబరులవారి యా 
చారములను అనుసరింవవ లెను. 

104. ఖుల్ యా-అయ్యు-హన్నాసు-ల్రన్-కు న్తున్-ఫీ-షకీ )-. మ్ మినీ -దీనీ- 
౨ వాన్... టర 

అబీ క్ల ఫలా-అఅ-బు-దుల్ -లజీన-తఅ'బుదూన-మిన్ -దూ "నిల్లాపిా-న లా కిన్. అఅ-బుదు 

ల్లా-హాల్ -లజీ-యత-వఫ్ ఫా-కుమ్-వ-ఉమిర్ తు "అన్ -అకూ న-మినల్ -మయూమినీన్, 

105, వలన్ -అభిమ్-వజ్ -హాక-లిర్దీని-హా నీఫస్-వలా-తకూనన్న -మినల్' యువీ. ) 

కీన్, వలా-తద్ ఉ-మిన్ -దూనిల్లాహీ-మా-లా-యిన్. -ఫఉ-క-వలా-య బా రుక అనె 

ఇన్ -ఫ-ఆల్ త-ఫ ఇన్నక-ఇజమ్-మినజ్ -జాలిమిన్. 107. వళఇన్-యామ్-సస్-! 

ల్లావుబి-జుర్రిన్ -ఫలా-కాషీఫలవూ-ఇ ల్లా-హువ-వళ్తన్ యురిద్క బి ఖారిన్.- ఫ 
ల 

క 

లా రాద్ద-లి-ఫజ్-లిపీ-యు సీబూబిహీ-మన్ "యహూ ఉ-మిన్-వ్రి భా దిపీం-వ - బలు 

వల్ -గఫ్రూారుర్-రహీమ్ు. 

వ 104. ఏ జనులార! నామతేమునుగార్చి మీకు సంజేవా మున్న చో “జీను 
N న ఎర ల రాధించు నట్జివారిని చేను ఆరాధింపన, కాని ఎవయ మూ 
యిల స్త చున్నాండో అకు చేవునిని చేను అరాధిందుసనున్నాను. 

మజీయు చేను విశ్వాసులతో నుండవళెనన్సి నాకు సబఎినరి 100, మణి కీ 
గ! 
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కీడును చేయలేని వానిని ప్రార్థింపకుము, అట్లు భేసితి వేని నీవ్రుదు ర్మాద్దలతో 
బరి పోవుదువు అనియు, 107. |-దేవ్రయ. నీకు కష్టము గలిగించినచో ఆతడు 
తప్ప మయువ(డును దానిని తొలలింపువాంచు లేయ మలి చేవుడు నీక మేలు 
వేయ దలంచినవో ఆతని యన్నుగహమును ఎవరును ఆటంక పణిచ (రద్జుశోయ) 
లేరు, తాను కోరిన తనభక్తులకు మేలుపొందించును. మళీ ఆత-జే క్షమించు 
వాండును డయాళువును అని నాకు సెఇ-వెనది ఆని ఓ (ప్రవక్త! పలుకుము, 

వ్యా! 104:107, అవిశ్వాసులు వైగంబరులవారి మతేమునందు సందేహ 
ము వహించి యుండిరి. అందుకు ఇసామ్ మతము యొక్క. ముఖ్య సీ ధాంతనుగు 

. “దేవుని యేశత్వమును గూర్చి యిందు చెప్పబడుచున్నది. ఓజనులా రా! చేవునిని 
వదలి మీ పూజించు చిల్బర దేవతలను వి గవాములను నెను ఫూజింపను, న 
ర్వ శకు(డును మోకు (పాణము పోనీ తీసికొను శకిగల వాయడునగు దేవ్రడు 
పూూజలకు అర్హుండు. అట్టి "దేవుని నే నేను ఆరాధించు చున్నాను, నేను. విశ్వా 

సులతో చేరినవా(డను, సత్యమును నిశ్చలభా కిలో అనునరించువా(డను, విగ 
హో రాధకులలో చేరను. మేలును కీడును చేయు శక్ దేవునికిధోలదు. చిలర 
"దేవతలును విగహాములును శకి హీనులు, కావున చిల్లర "జేవతలను పూజింపం 
గూడదు. ఆట్లు ఒక వేళ్ పూజించితిశేని చాల యన్యాయ మైన దుర్శార్గుల వర్ష 
ములో చేరవలసి వచ్చును. ఆట్టు (పవక్తవలన కానేరదు. ేవుండు గలిగించిన 
కష్టము చెవుంజే తొలగింపవలెను. ఇతరులు తొలగింప చేరరు. ేవ్రండు చే 
యందలంచిన మేలును అడ్డుపడు వారెవరునులేరు. "దేవుండు తనయిష్టము వచ్చిన 
వారిని అనుగ్రప్తాంచును. కావున క్షమించు వాండును డ యాళువును ఆగు చేను 
నిస వూబింపవలెను అని జేుని సెలవు. ' 

105. ఖుల్ -యా-ఆయ్యువాన్ నాను-ఖద్ -జాఆ-వముల్ -వాఖ్ ఖు-మిర్- 
7” భ్ రబ్బికమ్-భ-మని వొ-త దాషఇన్న మా-యహ్--తదీ-లినఫ్-సీపీీ--వమన్ =జల్ల- స్థ అలాట్ అత్ 

హో 

న్న-మా-య-బీ ల్లుఅరెహో-వ-మా-అనా-అలెకుమ్-బి-వకీల్ ,109.వళ్ -తబిఅ-నూా 

యూపహళ+-ఇ లై క-వన్ -బిర్ -హత్తౌా-యవొా-కు- మల్హాహు - వహువ - క్లార్వత్ర్- 

వోకిమోన్ , 

108, ఓజనులార ! మిాప్రభువునుండ్ మీయొద్దకు నత్యము వచ్చియున్న 
ది. ఇంక ఎవండు నన్యార్షమునకు వచ్చునో ఆతండు తన మేలుకొజ శ్రే సన్మార్ల 
ము వహించును, మతువ(డు దుర్శాద్దండగునో వాంయ తన కీకు కొలెకే దు 
ర్మార్గ్లుడగును. నుజినేను మో బాధ్యతవహిాం చినవాండను -కాను అని ఓప్రవక్ష! 
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పలుకుము. 107. మణి నీయొద్దకు వచ్చు నందేశమును ఆనుసరింపుము. మణీ 

"దేవుండు తీర్పు చేయునంతవటుకు నీవు సహించి యుండుము. మళీ ఆతేడే 'సరి 

తున తీర్చు చేయువాడు. 108. చేవుని నుండి వా(జత్ రసూలువాగి మూలము 

న జనులకుం డెలుపంబడినది సత్యమై నది. దానిగూర్చి యేలాటి నంచేపాము 

జనులు వహింపరాదు* సతేశ్చిము అనుసరించి సన్మార్లము అవలంబించిన వోరు 

చాని మేలు పొందుదురు, సత్సమును విశ్వసింపక దుర్మార్లమునకు పోవునారు 

చానినష్టము పొందుదురు. ఎవరు చేసికొన్న పాపపుణ్యనుల ఫలము వారికీ 

లభించును. పివ క్త! (ప్రజలను బలవంతము చేయండు, దాని బాధ్యతే (ప్రవక్ష్మకు 

లేదు. 109, ఇందు సూజత్ రసూలువారికీ ఓదార్పుగలదు, జనులు సత్యము 

సీ ఏకరింపక పోయినచో చెగంబరులవారు ఆ చింతలోపడి దుకిఖింప నక్క అ లేదు, 

వారు "దేవని సంశేశమును ఆనుసనరిం చు చు మతే పణారము జేయుచు నందుగలు 

గు కషములకు ఓపిక గలిగి యుండవలెను. తుదకు దేవుండు సత్యమునే జయ 

ము పొందించును. "దేవుండు న్యాయముగ సరియైన తీర్చు వేయను. లేవుని తీ 
ర్పు వచ్చునంతవలణకు కీవిక వహించి యుండవలెను అని రసూలు వారికి జే 

వుని "సెలవయ్యెను. 

సూరయేహూద్ మక్కీ 128 వాక్యములు. 

బిస్మిల్లా హిల్పవామా నిజ్హి ఫామ్ 

అమిత దయగలవాండును ( చేమించువాంతును అగు దేనని బేగ, 
ఆటీ! 

1. ఆలిఫ్-లామ్ -రా-కి తాబున్ -ఉవా కినుతొ-ఆయా"తుసణగా-నుమ్ము-ఫ్ర స్ 

అవి un జూటిట్లైా- 

సిలత్-మిల్ లదున్ -హాకీ-మిన్ -ఖనీర్, 2, అల్లా-తఅ-బుదూ-ఇల్ -లల్లావా-ఇన్న 

నీ-లకుము-మిన్ వు-నజీరున్-వ-బపర్, 8,వ-అనిస్-తగ్.-ఫిమూ' రబ సము -సుమ్మ-తూ 
బీ డా రీ! టీ 

బూ-9_లెహి-యుమ త్తి-అ-కమ్ "మతా-అన్ -హాననన్ -ఇలా-లజ-లిమ్-మునమ్మన్-వ 
వానో జ ళ్ | జం 

యూతి-క్టా-జీ-ఫజ్ -లిన్ _ఫజ్-లసూ వల్లన్ "తవల్ తా" ఫన్నీ -అఖాసు- అభ కమ్ 
wr per al 

అకాబ-యామిన్-కబెర్. 4 ఇలల్లాహి-మర "బి ఉరుమ్ -వవువ-అల*-కుల్టి- య. బన్ - 
జాతీ క వాటి గ 
ఖదీర్, 5. అలా-ఇన్నవృమాయస్ -నూన-నుదూ-రవుస్ -లియన్ -తఖ్ - ఫూ- 

మిన్ వాు-అలా-హీన-యన్-ఠగ్' షరాన-సీయా-బవామ్్ యల్ అము-నూా = యుసీ 
జూాజాశీ pane I 3) mC క 

(రాన -వమాయుఅ-లినూన -ఇన్నపహూం--అలి ముమ్-బి-బ్రాానె స్ నునా ద 

1, అలిఫ్-లామ్-రా. (దీని అర్థము నేను దేవుడను మూచుచున్నాంయను, 
అనికొందలు విద్వాంసులు చేసియున్నారు, ఇది (గంశమున్నది. దీనివాశ్యములు 
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స్టీర మైనవి. నుజుల ఇని వివేచనా పరుడును నర్వసంయను అగు "దేవునినుండి వివరిం 

తను వ్యస్తములు ధరించునపుడు వారుదాంచునది వెలివుచ్చునడి "దేవుని కి౯దెలియును, 
నిశ్చయముగా ఆతయ హృదయము లోనున్న మాటలను ఎజుంగువాయ, 

వ్యా॥1. ఇందుఖురాను గం థమునుగూర్చి చెప్పంబడినది, ఇ్రనిలచా గొప్ప[గం 
థము. ఇందలి వాక్యములు, పదములనుబట్టియు అర్థము నుబట్టియు చాలస్థీరమైనవి, 
అందు వలాటి అర్థ దోషము గాని పదదోషముగాని లేదు, దాని శె లి దానివిషయ 
ములతిరుదానిధర్శములు దానితత్వములు షా చ్చుతగ్గలు లేకఅద్భు తముగానున్న వి. దా 
నివంటిదిగాని దాని కంశుపం చినది గానిమా నవులుచేయంజాలరు, అందలి యుహాడే శములు 
బోధనలు సర్వజత్తునకు సర్వకాలమునందును. పని కివచ్చునవి, లోకములో నన్ని 
మార్పులుగలిగినను అందలి ధర్శములును విషయములును ఆయాకాలమునకు సరి 
వోవునఏి, అందు మానవులకు ఉభయలోక ములనుశూర్చి తెలియవలనీన అన్ని విష 
యములు వివరింపంబడినవి, అవన్నియును స్వూజుంయను వివేచనాపరుయను అగు 
"దెవునినుండి వచ్చినవి. 2, ఖురాను(గంథ్రము వలని ముఖ్యో ద్దైశ్యము మానవులు 
ఒక్క_ జేవునిని (పౌర్థింపవలెనని (ప్రకటించుట, దానిషస్ధతులుమానవులకు దెలుప్రుట. 
కావున ఖురాను |గంథము,మానవులు ఒక్క బేవునినే ఫూజింపవలెనని చాటు 
చున్నది. కావున ఎవరుదేవుని (గంథమగు ఖురానును విశ్వనీంచి ఒక్క బేవునిని 
వూజింతురో వారికి ఉభయలోకములలో జయమును మో త్షమునున్న దిఅనుసంతో 
షవార యును ఎవరు నమ్మక తిరస రించి పాపకార్యములు చేయుదురో వారికి 
శిక్షయున్నది అను భయవార్హ [పవక యిుచ్చుచున్నాండు 8. మానవులు తౌము 
చేసిన పాపముల క్ష మాప దేవునితో "వేశుకొని కశమిాద భయభక్తులలోనుండి 
'దెవుని వైవునవ మనఃవ్రూర్వకముగ  తిరుగవలెను, దీనివలన ఇవాలోకమందు 
వారిమనన్సులకు శాంతిగలిగి వారు జీవయాత్ర నుఖముగ గడపవచ్చును, "బేవుని 
యెను(గవాము అ్య]భక్టలకు లభించును. ఒకవేళ క ప్రములు వచ్చినను చేవుని హై 
నాథార పడియుండుట వలనభిక్తులకు క్యష్టముగాత్ చదు, అందుకూడ వారికి సంతో 

షమును లభించును, సక్కార్యమలు హెచ్చుగా చేయకొలంది జేవునియన గ్రహము 
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కూడ ఆవికముగా లభించును, తుదరు ఉభయ లోకములో శాంతము మోక్షము 

లభించును, తిరస్కరించి (8 పవక్షమాట వినక పోయినచో అవిశ్వొనసుంషు గ "స్సజన 

నుగ్గు ఈ తీర్పువనమునందు ఘా గోరమైన విన్షలభించున్ను అమీ తినొకున్న “' అనిహ[ఇల్ 

రనూలునారు పిక్ తమకు ఇనులెపెడ రును (వేముమును “నెల్ల ముంచు షర 

df పాపాత్ముల లను శిక్ష ంపవ లెనన్న వాగు వోణదు “కాన లెనుగ భా ! . ene GA 

తకు వనం ంశవతెను, ఈ విషయమిందుచెప్పు బది +? బి . నూనసుల 'దలునుచ చ్చు 

న వి దప తవుకర్మల కీర్చునకుంగాను చేవునిసన్ని ధానమున రిగిసిటీ నలై నియివుదుగు, 

జవత (ప్రతిదానిస్టై వక్తి గలవాందడు. ఆతని ని Rom గాం షాయును కీచు, 

, అెయును గాక పాపులను శిక్ష ంపవలెనన్న వారి కొగ్ళునూ లు సల ము కను 

గదా! కావున జేవునికిసస్వము తెలియును, మానపులు”” సుచేయుపనులు Das నుడీ 

చాంచలేకు. వారి' పలిబిషయమును ముణీవారి వా దయ నం" న్ు. మూాంంబును 

"జేవునికించెలయును. వారు చేవునినుండి మణజు6గుపు వలెనని ఎ మనను 

కాని వారుగాసి వారి కర్మలుగాని "జీవుని నుండి ముగు. పుంజు పు. అసి 

పంజ్రెండవ కాండనరం 

6. వమూ'మిన్ - దాబ్బ-తెన్ -ఫిల్ - ఆర్ బా- -క్పిల్లా-అఆలల్లాపి- రిక్. బువోం నం 
ఆ జ్ఞ న! 

యలోలము-ముస్ స్ -తఖ[రవు-వమున్ -త " దలహా- కులు -ఫీ-కితా-బిమ్-మిబీ . 

6, మజీయు భూమ్మివె సంచరించు పృతి(ః పాతికి ఆవార ము నకు “జీవ 

నికుని. మణీ అదియుండు. స్థానమును అదియుంసంబ జు స్ట్” నమును "బీన్సునికిం "జెలి 
యును సర్వము స్పష్టమైన (గంథములో నున్నది, 

వ్యా! క్. సర్వ పాణులకు ఆహారము ఆండిం చువాయయ జేవ్రుండు, ఆతను 
తన యనుగగ్రీహాము వలన ఆహోర మిచ్చు బాధ్యత తాను వహించి యున్నా. 
డు ఎవరి కంత ఆహారము లభింప'వలయునో అంత ఆహోరము లభించి తీరుచు 
న్నది, నర్వ విధముల [ప్రాణులకు ఆతంజే ఆహోరము కల్పించి నోషీ౧ సున్న ర 
డు. వ్యాణుల విషయము శెలిసినగాని వాని యాహోర వసతులు ర న్పించుటక్ 
వీలుంుచదుగదా! కావుననే "దేవుడు సర్వజ్ఞుడు, (పాణులు వనీంచు స్టా నములును 
వాని యునికి పట్టులును, (పొణులుంచబహ స్థాసయులును ఆతని కిం “ బలియును. 
మానవుల పుట్టుకను: డి వారి మరణము వఅకునో మరణించిన వీదప వారికీం గలు 
గు స్థితి గతులను ఆతనికి దెలియును, ఎద్దియును మలుంగు లేదు, స్పష్ట మున 0 
థమ లా హా హమహఫ్రూజులో అన్ని విషయములున్న వి అన్ చెప్పంబడినది, 

5 7- వవ్యవల్- లజీ-ఖల ఖు ఖస్-నమా-వాతి-వల్ -అర్జ-ఖీ-సీ సక్స తి-ఆయ్యా 
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మిన్ -వకాన-ఆర్ షువూ- -అలల -మాల్ల లియబ్-లు వకుమ్-అయ్య- కమొలనొా 
(3 

సును- -అమలన్ -వల-ఇన్-ఖల్త-ఇన్న. కమ్ -వుబొ-ఊ సూ కాన-మింబలాదిల్- మాతొ 
లా 

లయఖూ-లన్న ల్ లజీన-కఫ-రూ- ఇన్-హాజా- -ఇల్లా-సీవ్- -రుమ్యువిన్ , రి, వ 

ల-ఇన్-అఖ్ ఖర్నా-అన్ -పహుముల్- అజాబి- ఇలా-ఉమ్ము- _లిమ-మల  దూందతిల్ 
అలానే en, ) 

అ-వరుఖూాా' లున్న-మా- -యనా వినువంూూ-అలా-యామ-యా లీ హిమ్- లెసమస్ 

ర్యాన్ -ఆన్ -దుమ్-నహోఖ-బిహీమ్-మాకానూ-బిహీ"య యన్ -తన్ా- బిఊన్, 

7, మజియు ఆరంకే ఆకాశములను భూమినిఆజుదినములలోనుట్టించెను, 
మలకియు అతని పీఠము (అష్ట) నీళ్ళవై నుంచెను. మాలో నెవరు సత్కౌర్య 
ములు వచేదముదురో అవి పరీవ్నీంచుటకు వుట్టం చెను, మణి యు మారుచనిపషపోయిన 

దప తిరిగి మీరు లేచుదురు అని నీవు చెవ్పనచో నిశృయముగ ఆవిశ్వాను 

చైనవారు ఇది స్పష్టమెన జాలవిద్య మాను అని పలుకునురు. 8, మణి మే 

యు ఒక నియమిత కాలము వణకు వారినుండి శిక్షను ఆకియుంచినచో శిక్షను 

ఎద్ది ఆపివేగెను, అని వారు పలుకుదురు. వినుము. వదినమన అదివచ్చునో వా 
రినుండి ఆది తొలంగింవం బెడదు చేని విషయము వారు పరివోన మాడుచుండి 

శో ఆవి వారిని (కమ్ముకొ నెను, 

వ్యా॥ 7. ఇందు చేవుని శక్ చెలుపం బడినది. దేవుడు భూమ్యాకాశ 

ములను స్ఫృన్టింపక పూర్వము నీళ్ళిను ను వుట్టించెను, ఆపుడు దేవుని, యధికార 

ము నీళ్ళవై నెనుంజెను. నీళ్లు "జీవునికి లోణుడి యుండెను, సర్వము మానవ్చల 

"కు ఆ సృష్టంచీము చెద కావున "మానవులు దీనిని గుర్తించి తమ సృష్టిక_ర్తనువిశ్వ 

నించి సత్కా_ర్ట్ధములు చేయుదురా లేదా. తిరస్కరించి ఆవిశౌ(ను లగుదురా 

అని పరీక్షించుటకుంగాను నృష్టి యర్ప్సజెను. లోకము మానవుల షాపపుణ్య 

కార్యముల పరీక్ష కొటికు వర్పడినవుడు వారివారి కర్మల ఫలితము లఖిం 

యటకుం గాను పరలోక ముండభలెను. జందుశే మానవులు చచ్చిన విడప తిరిగి 

సజీవులై తమతేమ పాపప్పుణస్ట్రముల ఫలితము పొందుదురు. ఖురానులోని ఈ 

మషయము చెగంబకులవారు బోధించుట కాఫిర్లువిని ఇది నిజమేనా ! మాటలు 

మూత్రము మనోహరమైన జాలవిద్యవలె నున్నవి అని పలుకుదురు. వారు మర 

ణించిన పిదప తిరిగి సజీవు లగుదురని వారికి నమ్మిక లేదు. కావున అట్లు పలు 

కర చున్నారు 8. శాఫిర్లు చేయు దుష్టత్వమునకు వారికీం దగిన శిక్ష గలుగును. 

అని ని ప్రక భయపెట్టిన పిదప ఆశిత కలుగుటలో ఆలస్ను మైసపుడు కాఫిక్లు 

పోసముతో శికు త్తంక్ను రాలేదు, దాని నెవరు ఆవీవేనిరి. దాని కేమైన ది 

ఆని పలుకుడురు.. దానికిమిరు తొందరపడ నక్క_అ లేదు, అదితప్పకవ చ్చును, 
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ఆది వచ్చిన పిదప దానిని తొలంగించుటకు నెవరికిని శ చ్రీలేదు. ఆయగతాళి 
శిక్ష యే నలుప్రక్క- లనుండి (క్రమ్ముక"ని మిమ్ము నశింపజేయును, ఆని పొచ్చ 

దింప బడెను, వ. | మ 

9. వల-ల్తిన్ -అజఖ్ _నల్-ఇన్ సాన-మిన్నా -రహొ-మతేన్ - నుమ్ము " నజ- 
pr 

అాసొహా-మిన్వు -ఇన్న వబూ-లయ-ఊనున్-కఫ్రార్. 10. వల-ఇన్-అజఖ్నా- 
చీ బీర బ్ర Me 5 ల 

వబ-నఆ-మాఅ-బఆద-జ్యరాఅ-మన్సల్ వాుు-ల-యఖూ లన్న -జహా-బసి జా నయ్యి- 
అబీ PT. Dr 

ఆకు-అన్నీ -వ్రన్న హహూ-ల -లఫరివాున్ -ఫఖూర్. 11,9ల్ -లల్-లబీ న-సబరూ-న 
= ద అనాటి టీ 

అమిలుస్ -నా లి-హోతి-ఉలా ఇక-లవుమ్ -మగ్- విరతున్ -వ-అ జున్ కబీర్. 
9, మలీయు మేము మానవునకు మా అన్నుగహామును గావించిన పిదప 

వానినుండి దానిని లాగుకొన్న చో వాడు ఆశవదలి కృతఘ్ను డగు చున్నా (కు 
10. మణీ వానికి కష్టము గలిగిన విదప వానికి మేము సౌఖ్యము గలిగించినచో 
కేకు నన్ను వదలిపోయినది అని పలుకును, నిశ్చయముగా ఆలయ నంతోషిం 
చుచు డంకాలు కొట్టుకొనువాండు. కాని ఎవరు సహించి సత్కా_ర్యము లువేయు 
దురో వారికి కమాపణయును, గొప్ప పుణ్యమును గలదు, 

వ్యా॥ 9. ఇందు మానవుని స్వభావము, కష్ట సుఖములలో నెట్టుండునో 
చెప్పబడినది, మానవుడు, చేవుని శిక్ష ఎందుకు రాలేదు అని వెస్పును. కాని 
కొన్నాళ్ళు "దేవుని యను గ వామువలన సౌఖ్యలును సంపడలునుగలిగి తరువాత 
కష్టదుఖములు గలిగిన చో బుద్ధి నిలకడలేక తనకు "జీవ్రునివలన లభించిన మేళ్ళును 
మణఆచిపోవును, మతి నిరాళుండై ఇంకమాంద మేలుగలుగదు అని ఆగ వదలి పూర్వపు మేల్లీక కృతఘ్నత చూపుచు ఇంక జులు గలుగదు అని నిరాశ 
డగును, 10. కష్టముల వీదప "దేవని యన్ముగహమువలన మేలు గలిగినచో ఇయ 
శాశ్వతముగా నాఖ్యమే గలుగును, వెనుకటి కష్ట కాలము అంక రాదు అని మై 
మజచి విజ్ఞవీంగును, ఇట్లు చేయుట తగదు గడా! కష్ట ములుపోయి సౌఖ్యములు లభించెను ఆని ేవునికి మనఃవూర్వకముగ కృతజతలు సలుపవ లెను, 11. ఇందు వీ శ్వానులగు భకులు కష్టసుఖములలో నెట్టు వరతురో దానిచార్చి చెప్పం బడినది. వారికి కష్టములు గలిగినను నహింతురు, సుఖములు గలిగిన జీని! కృలజ్ఞత సలివి సఠ్క్కార్యములు చేస్త "దేవుని మన్నన వడసీ "బేవ్చని దయకును, గొప్ప పుణ్యములక్షును వారు పా(తులగుదురు. 

జాతీ వావాలి 

19 <o- జవ ఇ న ధే 
జ ఫ-ల అన్లికత "రికమ్బఅజ-మా-యూ ప+-ఇలైకావాడాబ్ల - ఖుమ్ " —0 

a) డం లిహీ-సద్రుక-అన్- "లూ-లౌలా-ట్రన్ జిల-అఆలైహి--కన్ బున్-కొ-జాఆ" మ ఆః 
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అవూ-మలకున్ -ఇన్న మా-అ నృ-నజీ రున్ వల్లా హు-ఆలా "పల్లి మెఇన్ -వకీల్ 18 

అమ్-యఖూలూ--నక్స్-త రావ్యా-ఖుల్ .ఫాతూ-బి-ఆహ్-ర-సువరిమ్-మిస్ - లిహీ- 
జజ లీ ట్లో 

ముఫ్-తర-యాతిన్- వద్ -ఊ-మనిన్ -తతఆ-తు మ్ -మిన్ "దూనిల్లాహి-ఇన్ శున్తుమ్ 
= అనాలే అనాలీ 

సాదిఖీన్, 14, ఫాలల్-లమ్-యన్. తజీబూ-లకుమ్ - ఫఆ-లమూ-అన్న మా- ఉన్- 
చాల  —3 

బజిల-బి-ఇల్ మిల్లాహి-వ-అల్. -లా-ఇలాహా-ఇల్లా-వాువ- ఫ - వాల్ - అన్తుమ్ - 

ముసీమూన్ . 

“ 19. బహుశః నీకు వచ్చు నంబేశములోని కొంత భాగము నీవు వదలి 
వెట్టంబోయదవేమోగదా | ఎందులకు ఇతనివెంట ధన బొక్కసము రాలేదు, 

లేక ఎందులకు ఆతనివెంట నొక చేవదూత రాలేదు ఆని వారు పలుకుటవలన 

నీమనస్సునకు కష్టము గలుగునేమో ! భాయ పెట్టుట నూత మే నీపని, మటి 

(పతిదాని బాధ్యత దేవుండు వహించియున్నాండు, 18. ఆతండు (వవక్త్ర) ఖురా. 

నును కల్పించుకొన్నాండు అని వారు పలుకుచున్నా రా ? అట్టులైనచో మిరును 

ఖురానువంటి పది సూరాలనువేనీ రీసికొనిరండు, మణి మారు సత్యవంతులు 

లెనచో చేవునిదప్ప మా రెవ్వరిని వీలుచుకొనంగలరో చారలందణిని పిలుచు 

కొనుండు ఆని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుము. 14. ఆ విదప వారు మానూటనుచేయ 

తేకపోయిెరేని ఖురాను దేవుని సందేశేయవలన - వచ్చినది ఆనియు ఆతడు 

తప్ప చేటు పూజ్యుయ లేడనియు మిరు తెలిసికొనుండు. ఇత్ననైన మీరు 
విభధయులగుదురా +? " 

వ్యా! 12 : 14 హజ్రత్ రనూలువారు మక్కా-పురములో ఇస్లామ్ 
మత (ప్రచారముచేయుచు, (ప్రజలు విగపహో రాధన చేయకూడదు. పొప కార్యములు 

వేయరాదు అని బోధించుచుండిరి. దానికి మక్కా కాఫీరు కువితులై పలువిధ 

ములుగ హజల్ రసూలువారిని హింనీంచు'ను దూవీం-దుచు వచ్చిరి, కానీ 

సె గంబరులవారు తమ (ప్రచారము వదలలేదు, తుదక కాపర్లు తాముకోరినట్లు ' 

ఆకాశమునుండి ధనబొక్కసమును చేనదూతయును వచ్చిన మేయనమ్ముదును, 

అట్లు ఎందులకు చేయలేవు అని చుగంబరులవారిలో పరిపోసములాడసాగిరి 

అందులకు ఒకపుడు 'వెగంబరులవారు, చింతింతురు, వారికి నలు(ప్రక్క_లను, 

విరోధులే యుండిరి. అట్టి సమయములో 'దేవుని నంచేశమువలన నే పై గంబరుల 

వారి. సాదయము శాంతి జ్రైర్భ్యములు వహించుచుంజెను. దానిగూర్చి ఓ (ప్ర 

వకా! నీవు వీరి మాటలకు చింతించి నీవు ప్రచారముచేయుచున్న దేవుని ధర్మ 

ముల కొన్నిటిని వదలిచెక్టెదవేమో సుమా! అట్టు కానేరదు, వయేసందేశిము 

నీకు వచ్చునో నిక్భయము గా వెల్లడించుచు (పజలను భఛయపెట్టుట మాత్రము 
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నీపని, కాఫిర్లు ముసల్మానులు కాతేడే అనీ నీవు చింలింపనక్క.టు లేదు. అదం 

తయ దేవుడు చూచుకొనును, వారు కోరిన నూచసలు చూస్తనీపనికాదు. 
అది మాపని. మేము చూచుకొందుము. వారు కోరినట్లు నూ ననలు మాఫ్రట 
యు కముకాదు, అన్ని సూచనలకు మించినది ఖురాని షరీస్, ఇ గొప్ప నూ 
చన. దీనిని కవే స్వయముగా కల్పించుకొంటివి, దెవునివద్దనుండి వ చ్చుసటి కాదు 

అని కాఫిర్లు చెప్పినచో దానికీ ఓ జనులార ! మోరును అబ్బులు. గొప్పపండి 
తులు, ఇది మానవుడు ,కల్పించుకొన్నది అని మామ పప్యు'లో మదు సతో 
వంతులు-రెనచో ఖురానువంటి పది సూరాలను కల్పం చుకొనిరండు, మారును 

మీ సర్వసహాయులును చేరి యీపని చేయుడు. మి లెన్ని (04న పీత యజా లరు 
అని ప్రవక్త పలుకనట్లు "దేవుని సెలవాయెను. ఆ విదప కాఖర్థు యు రానువం?॥ 

సూరలను చేయలేకపోయిరి. శావున ఖురానె షరీఫు "చవ్రునన ఏంథ మనియు అది 

"దేవునివద్దనుండి వచ్చిన సంచేశమనియు మానవులుతెనసికొని "జీవుడు పక్క 
జీ ఫూజ్యుండును సర్వాధికుండును అని విళ్వసింపవలెను, ఈవిషయ:ము నష్ట 
పడిన పిదప మానవులు తప్పక దేవునికి నిధేయులై విశ్వానులు కొన లెనున దా | 

15, మన్ -కాన-యుగీదుల్ -హయా-తద్ -దునా వాజీసగేవశ-నున ఫా ట్రిం 

ఇలైహిమ్-లఅర-యాలపబమ్ -ధీప+-వ.వాుమ్-థీపళ-లా, యుబీ -ఖనూస్ి, 16, 

ఉలా-ఇ-కల్ -లజిన-లైస-లహుమ్ "ఫిల్ -ఆఖి-ర తి-ఇల్లన్-నారు-వ-హాబిత మూసీ 

నఊ-ఫీహో-వ-బా తిలుమ్ 'మా-కానూ-యల్మలూన్ ॥ 
15, ఎవరు ఇహలోక జీవనమును దాని యందమును కోగుదురో సాగి 

కర్ణుల ఫలితము నంప్రూర్లయు గ ఇపామునం బే ఇచ్చి వేయుదుము, (ఎదు వారికీ 
ఏలాటి నష్టము కానేరదు. 16, అట్టివారికి పరలోకమునందు అగ్ని ఎప్పు 'వేళే 
మియు లభింపదు. మణి వారు ఇహూమునందు చేసిన కర్మలు. వ్యృథాపో: సును. 
మణి వారు సంపాదించినది చెడిపోయిను, 

వ్యా॥ 15. ఖురానె షరీఫ్ దేవుని (గంథమని నృష్టముగాం. 'భిలీసియు 
దానిని విశ్విసింపక ఇపహాలోకజీవనము ను అందలి యు2వ్రును సౌఖ్యము” ను భో ములను కోరుచు కర్ణులు చేయువారికి చారి కర్నల ఫలితము ఇవాఘునంే వారికే మంచి సంపద సంతౌనము, కీర్తి రూపమున అభింనును. బారి శ 
లయు కోశ సము బ్రహలోక సౌఖ్యము లే, కావున పరమునందు వాద ~f grok 
జా ని ఒక) స్తవులుగాని వంజకోలుగాని పిగనో 

గలు అగు నం విశ్వానము వపింపకి హాము నే యు 
దైళించి చేయు కర్మల ఫలితము వారికి నలాటి నష్టము చేక సంట్టాగమయున వా. 

La 
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మునందే లభించును, 16. ఇహము నుభశించి కర్మములు చేయు వారికి పరలో 
కేమునంను పుణ్యము లభింపదు. వారికీ నరకాగ్ని మాత మే లభించును, కాఫీర్లు 

అందు సదా వసింతురు, లోకుల మెప్పుకై సత్కా-ర్యములు చేసీన విశ్వాసులకు 

వారి కర్మలకు దగినట్లు కొంతేకాలము వారు నరకము అనుభవింతురు. తుదకు 

వారియందున్న విశా సమునకుంగాను మోశక్షముపొందుదురు. బేవుయ కోరినచో 
తన యను[గ్రహముచే విశ్వానులను క్షమించిన తృమింపవచ్చును. కాని యవి 
శ్వానులకు -మోవత్షమును కమాపణయునులేదు, ఇవాము నుేశించి చేసినకర్మ 

ములు పరమునందు పనీకిరాక వృథా చెడిపోవును. కావున " విశ్వానులుభయ 

భక్తులలో మనఃవూ పూర్వకముగా దేవునిపీ) తికొలుకు న త్కార్యములువేయవ లెను, 

17. అఫ-మన్ -శానాఅలా-బయ్యి-న తిము-మిర్ -రబ్బి హీ-వయ త -లూహూ 

షాహి-దుమ్ -మిన్ వు-వమిన్-ఖ బ్ లిహీ -క తొబు-మూసా-ఇమానున్-వరప్-మత 
న్-ఉలా-ఇక-యూ -మినూన-బిహీ-వ-మన్ -యక్ -వుర్ -బిహీ-మినల్ _అవొ-_జాబి 

లీన్ ర్ జలాల 

ఫన్నా రూ-మా-ఇదుసూ-ఫలా-తక-ఛీ-మిర్యతిమ్ -మిన్ హు-వ్రన్న హూుల్ -వాఖ్ ఖు- 

మిర్ -ర బ్బీక-వలా-కిన్న-లు క నరన్నా స-లా-యూమినూన్ . 

17. ఎవండు తన (సభువునుండి వచ్చిన నూచనను అనుసరించుచుత నవెంట 
"చేవుని సావీ(ఖురాన్ )యును దీనికీ ముంద్గు మార్లదర్శి గాను దయకు కారణముగా. 
(రక్షణోపాయముగా నున్న మూసా[గంథమును సాక్షి గాగలండోయోాతంయుఇతరు 
లతో సరిసమానుడ గునా? ఇట్టివా"రే ఖురాను ననుసరించుచున్నా రు, జనులందజీలో 
నెవండు దానిని తిరస్కరించునో వాని నివాసము నరకాగ్నియున్నదీ, కావున డాని 

గూర్చి నీవు సుదేవాముళోపడకుము, నిశ్చయము అది న్ప్రభువు నుండి వచ్చిన 
సత్యము, "కాని పెక్కు_మంది జనులు విశ్వనీంపరు, 

వ్యా॥ 17, ఈవాక స్రములో వివర్తిపయిడిన. గుణములు గలయాతంయను లో 

కుల మెప్పకొజన్ ఇహము ని యుగ్బెశించి కార్యములు ేయునాతంయను నరినమా 
నులు కానేరరు అని ఛెప్పయుడుచున్న ది, జేవుని సూచనయగుధర్శవార్ల మును అను 

సరించుచు ఖురాను కరా గంధముల సాత్ష్యము పొందినవాంశుసరి మైన భకుండు, 

మానవుడు పుట్టుకతో సన్నార్షము (ఇస్లామ్ మతము) నే అనుసరించును. కాని 

మధ్యలో వాని బంధువులు. తల్లితండ్రులు పోవు తప్పుతోవను వాయ కూడ పోవు 
చున్నాడు, ఎట్టి సహావానములో నుండునో అట్టగుణములే పట్టువడును, ఇస్తామ్ 

ననుసరించువారు సన్నార్లులు అని ఖురాను సాక్యబుచ్చుచున్న ది, కావున విశ్వా 
సులు ఖురాను దేవుని (గంథమని నమ్మి డానిననుసరించు చున్నా రు, దానిని తిరన్క 

88 
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చు అవిశ్వాసులు నరకాగ్నిశ్ పాలగుదురు. ఖురానె పగీఫ్ “దేనుని (గ్రంథము 

ఆనువిషయములో "నెవరికిని సంచేహాయుండకూడదు. కాని అనేకులు జ్వేషముతో 

నమ్మక యున్నారు. వారుదానికి తగిన శిక్షపొందుదురు. మూాత్న్షమయు పొందవలెనన్న 

సర్వమతస్థాలును ఖురానును విశ 6సించి దాని ననుసరింపవ లెను, గఇొదిదప్ప “వీలు 

మోత్షమార్షము లేదు. 

18. వమన్ అజ్ లము-మిమ్. -మనిఫ్ ఫ-తరా తలల్లాహిశటి
- బన్ - ఉలా-బ్లక 

కాజ్ జ్ఞా . 

యురరజూన-అలా-రబ్బిహిమ్- చయఖాలుల్ అప్-పోాదు-పో- ఉలా-ఇల్ -లజేన- 

లీ లీ 

కజబూ అలారబ్బిహిమ్ - అలాల. కనతుల్లాహి-- అలజ్-జాలిమీన్, 19. అల్ -లజీ గన 

యసుద్దూన-అన్-సవీ లిల్లాహి- -నాయణ
్ _సూనపశవజన్ - నసహుమ్ -ఫిల్ -ఆఖిర An 

హుమ్ -కాఫిరూన్, 20, ఉలా"-ఇక-లమ్ -యకానూ-ములో బిజీ
 న-సల్ అర సవమ 

PR బజాండేీ 

కానలవాుమ్-మిన్ దూనిల్టాహి మిన్ కెలి యాలఅ- -యుజాలఫు లహు ముల్ -అజాబు 

మాకానూ-యస్ _తర్రీ-ఊనస్ సక్అ-వ - మా కానూ-యుబ్ “సేరూన్. 91, ఉల" 

ఇకల్-లవన్నఖసిరూ-అన్ -పుసహుమ్-ముల్ల "అన్ హు మ్-మా-కానూయగ్తేమాన్, 

92, లా_ఒరను అన్నహుమ్-ఫిల్ -ఆఖిర తి-వాుముల్ -అఖ్-సరాన్ , 

18. మజీ చేవుని వై అసత్యములు కల్సించువారికం"ళు “నక్కు-వ దుర్మార్లు లే 

వరు గలరు. వారుతను |ప్రభువునెదుట వచ్చెదరు. (అపుడు ఫిగ్ తము ప్రభానునై 

అసత్యములు కల్పించినవారు అని సాకులు పలుకుదురు. వినుము! దూర్మార్టులకు "దేవుని 

శ్రాపమున్నది, 19. ఆదుర్నార్లులు చేవుని మార్గ్షమునుండి (హ్రులను అటంక పఖదుచు 

అందు వంకరను కోరుచున్నారు. మణీ సీలేరు పరలోకమును థిరన్క_రించువొరు, 

20, వీరుణూనిలోపొజీపోయి( చేవునిని లాం గంజేయ లేరు, మి చేవుండుడస్సవేటు 

నహా యుండెవండును వారికి కలేయడు. వారికింగాను రెండింతలు శిక్షయున్నని, వీరు 

విను శకి 'శేకుండిరి, ముజివారు చూడ లేకుండిరి, వీ"రే తమయాత్మల వెవమయమున ' 

నష్టము చేసికొన్నవారు. వీరు కల్పించుచున్న ది వారినుండివీడిపోయెను.22, తప్పకపీ'రే 
పరలోకమందు అందఆి కంశు నెక్కు.వ నష్ట ము పొందువారు, 

వ్యాక 18. ఖురాను అసత్యమైనదికాదు. "దేవునినుండి వచ్చిన సత్యమైన 

(గ్రంథము కావున మనుష్యులు దీనిని నమ్మి పీరవలసినది. ఎవనికి "జీవుండు తన 
సంచేశము పంపనిదే తనకు "దేవుని సందేశము వచ్చినది అని దేవుని పి అబ 

ద్ధములు కల్పించునో వాండు ఆందణికంటి ఎక్కుయ దుర్మార్తుండు. శానున న 
తే మైన ఖురాను (గంథమును తిరస్క_రించువాండు కరూడ దుర్మార్గుంజీ. తీర్చు 



దినమునందు ఆందజు చేవుని యెదుటనిలువవలసీ వచ్చును. అపుడు చేతదూ 
తేలును (పవకులును భక్షులును దుర్మార్దలవై నిట్లు సాశ్ష్యమిత్తురు, వీరే "దేవు 
నివై అబద్ధములు కల్పించిన దుర్మార్హులుఅని, 19. 'బేవ్రనివైఅబద్గములు కల్పించి 
"బేవుని మార్గమునుండి (పజలను తొలంగించి సన్మార్దమును మేర్మార్హముగాం 

నీ (పజలకు చూవుటకు యత్నించి యందు వంకరులు వెతకుచు పరలోకమును 
తిరస్కరించు వారికి "బేవుని కోపమను శౌపమున్నది ఆని దేవుడు (ప్రకటించు 
చున్నాండు. 20, ఇంత విశాలమైన భూమిలో దుర్శార్లులు "దేవుని శిక్షనుండి త 
ప్పించు కొనుట్నకే పాఆిపోయి దాగుకొనలేరు. వారిని .రశ్నీంచు సపోయు 
లెవరునులేరు, రవీంచుటకు "దేవ్రండే అర్హుడు, తాము దుర్మార్ణము నందు న 
డిచి యితకులను కూడ దుర్గార్హ బోధన చేసినందులకు దురాార్దులకు రెండింతలు 

నరకళిక్షలభించును. దురార్దులు ఇపామునందు సనాగ్హర్దము (గ్రహించుటకు బుద్ధి 
శ్రానచులు ఉపయోగింపక్ "దేవుని వాక్యములను వినక "బేవని నూచనలను మూ 

డక అంధులును చెవిటివారలు నై పోయిరి, 21, దుర్మార్గులు తమ పాప కార్య 

ములకు ఫలితముగ నరకము పొంది తమ యాత్శలకు నష్టము వేసీకొనిరి. వా 

రు గావించుచున్న అబద్ధ డంబాలు పనికిరాక పోయెను 22, ఎవెవివరింపంబిడిన 
ఖు విశ్వాసములేని దుర్మార్గులు అందతికంయె శెక్కు_వ నష్టము పొందినవారగు 

దురు, పరలోకమందు మోక మువంటి మేలు గోలుపోయిరిగచా ! 
అమిన్ బఅాటీవాన్ లీ 

28, ఇన్నల్ _లజేన-ఆమనూ-వ-ఆమి-లున్-సాలిపో తి-వ- అఖ్ - బికూ- 

ఇలా-రబ్బీహిమ్ _ఉలాఇక-అస్-హోబు ల్ జ న్నతి-వుమ్ -కీహాఖాలిదూన్, 24. 

మసలుల్ -ఫరీ-తై ని-కల్-అభమా-వళ్-ఆసమ్మివల్-బసీరి-వస్-నమీల-వాల్-యన్ 

తవియాని-మసలన్ - అఫ-లా-తేజక్క_రూన్ ం 

23. నిశ్చయముగా "నెవరు విశ్వసించి సత్కార్యములు వేసి తమపిభు 

వు "నెదుట వినయము. చేసిరో వారు స్వర్షనివాసులు, ఆందువారు శాత్వతముగా 

నుందురు. 24. -ఈెండు తెగలవారి విషయము ఒక 'చెవిటివానివలెను మజ్ క 

కన్నులు గలిగి వినువాని, వలెను నున్నది. వీరిరువురు పోలికలో 'సమానులగు 
దురా! మజెందులకు మారు యోచిం'పరు, 

వాని! ౨8, ఇందు విశ్వసించి "దేవుని సన్నిధిని వినయము చూవిన భక్తు 

లకు మోక్షము గలదు అని చెప్పబడుచున్నది. వీరు చేనుని ప్రీతికి ప్మాతులై 

సదా స్వర్గ సౌఖ్యములు అనుభవింతురు. 24, తిరస్కరించిన అవిశ్వానులు ఆం 

ధులును ఇెవిటివారును వారికి సన్మార్ణయమ కనయుడదు దేవుని వాక్యములు ధర్మ 

ములు వినలుడవు, ఇట్టివారు సన్మార్గము చూచి ధర్మములు వినుసట్టి కన్నులను 
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చెవులును గలవారితో సినమానులు కాంగలరా! ఎప్పటికీని కానేరరు. తిర 

స్మరించిన వాకు నరకమునకు పొలగుదురు. భక్తులు స్వగయు సొందుదురు, 

కావున మానవులు బౌగుగ యోచించి సన్మాక్షము ఆవలంబింతురుగాక ! 

25. వల-ఖద్-ఆర్-సల్నా-నూ-హాన్-ఇ లా-ఫామి హీ -ఇన్నీ-లవక్-న 

జేరుమ్-మువీన్, 26, అల్ -లా-తతబుదూ-ఇల్ “లల్లాహ-ఇన్నీ-అఖాఫు-అవ్రే కక్ 

అజాబయామిన్ -అలీమ్, 27, ఫ-ఖాలల్ -మల-ఉల్ _లజిస-క్సరూ-మిన్ ఖామి 

పీ--మాన రాక-ళ్తల్లా-బష-రమ్-మిస్-లనా-వ-మా-న - రా. కత్ రబ లక. 

ల్ -లజేన-వుమ్ -అరా-జిలునా_బొ ది-యర్-రాయి-వమా నరా-లకుమ్" “అైనా 

మిన్-ఫజ్ -లిమ్-బల్ -నజున్ను కమూ-శాజెవీన్. 
25. మఆియు మేము నూవ్యాను ఆతని జాతివారి యెద్దకుం బంవీతిమి, 

ఆతండు నేను స్పన్టముగా మిమ్ము భయాపట్టుచున్నాడంయు,. 26, దేవుని దప్ప 
నితరులను మారు ఆరాధింపకూడదు. దుఃఖకర మైన దినము నందు మోకు శిక్ష గలు 

నని నాకు భయము గలదు అని పలిశెను, 27. పిదప ఆతని కలమువారిలో 
అవి శ్వాన్నులైన నాయకులు నీన్చమాకు ఒకమాననుండు వూ(తుండవుగా కనబడు 
చున్నావు. వివేకములేని నీచులు మాత్రము నిన్ను అనుసరించుట మేముచుంచు 
నున్నారము. మటీ మోకు మాపై సేలాటి భునత మేమ చూచుట లేదు, మటీ 
మారందణు ఆసత్య వంతులని మేము తలంచుచున్నా రము అని పలికిరి, 

వ్యా! 25." బేవుయ నూవాును (ప్రనక్తగాం జేసి ఆతని జూతివారి 
యొద్దకు పంపెను. నూవాపివ_క్ష జనులను ఇాలకాలము బోధిం“జెను, "జేవుని 
సూచనలను తిరస్కరించినచో చేవ్రుని శిత గలుగును అని సృష్టముగాభయ"వెట్టు. 
చు తెలిపెను, 26. నూవ్ఫాజాతివారు వద్ )నువాల్యయగూస్ యథసఖ్య్కనహ్రి 
అను విగ్గుపూములను ఫూజించుచుండిరి, ఆది మానుకొన విను. "దేవునితప్ప 
నితమలను ఫూబింపంనాడదు. విగ్రహారాధన వదలి పెట్టనిచో కఠిన శితలఖిం 
చును, ఆలళిశక్ష వచ్చుదినము వాల దుః8ఖకర మై నదిగానుండును. ఆదినము శా, బోవు తీర్నుదినయ లేదా కాఫీర్లు నీటి పళయమున మునిగి నళించినదినము. 
27, నూహు (ప్రవక్త బోధించిన దానిని విని జనులలో చెద్దలుగ నుండిన నా యకులు “వమయ్యా (ప్రవక్త అనగా సామాన్యుండా ఆతనికీని నరులకును బా ల వ్యత్యాస ముండ వలను, అబ్లుగాక నీవు కూడ మావంటి నగూరడవ్రుగా కను బిడుచున్నావు, నరేయిది లేకున్న పోనీ మాకంకు "నెక్కు_న ధనమును సంపద లును నీకుండ వలెను, అవియును: లేవు. ఇదిగాక నిన్ను అనుసరించువారు గొప 
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వారుకాడ కారు, వారు మాజాతిలో నీచులు, వి వేకములేని మూఢులును కష 
లును ఇట్టవారితో మేము కలిసీయంకుట మాకు అగౌరవము, విచారింపక 
క్ "౦దలు అధములు నీక శిషముక్టిలై నారు. నీకును నాశీవమ్యు లకను మాచె నేలా 
టి ఘనత లేదు. మఆీమారందలు అసత్యములు పలుకుచున్నారని మేము తలంచు 
-చున్నామని పలుక సాగిరి, నూవు[పవక్త వారికిచ్చిన జవాబు రాంబోవు 
వాక్యములలో నున్నది. | 

బెర్రి. ఖాల-యా-ఖామి-అ-ర-ఐతుమ్-బ్రన్-కన్తు-అలా-బయిక్టి-నతివ్- మిర్ 

రబ్బీ-న-ఆతానీ-రహొ"మతమ్-మిన్"ఇన్-దిహీ-ఫ - ఉమ్మి - యల్ -ఆతి-కక్- ర్ం 

అనుల్ "జిము కుమూ-హో-వ-అన్తుమ్-లసాకారివూన్, 97.వ-యా-ఖ్రమ్పు.లా- 
ఆస్ -అ లుకుమ్-అ లై హీ మాలన్ -ఇన్-అవ్ “రియ-ఇల్లా-ఆలల్లాహీ-వవు--అనా ని 

తారి-దిల -లజీన -ఆనునూ-ల్తన్న వవ్ -ములాఖూ-ర బ్బిపామ్-వలాకిన్నీ - ఆరా 

కమ్ భామున్- తద్-హలూన్, 80, వయా-ఫామిమన్-యన్"నురునీ- మినల్లా 
పిాా-ఇన్ -త రత్తు-వుుమ్. “అఫ-లా-కజక్క-రూన్ . Sl వలా-అఖూలు-లకమ్- 

ఇష్టీ-ఖ జా -ఇ-నుల్ల హా-వలా-లల్.ముల్ 7 బావలా-అఖూలు- ఇన్నీ -మల-కన్ - వ 

లా-అఖూలు-లిల్ _లజీన-తజ్ దరి-అఆత్యును-కమ్ “లన్-యూతి-యావుముల్లా 

హా-శ్షో రన్, అల్లాహు-ఆల్లము-బినూ.$ీ-ఆన్ - ఫుసి హిమ్ - ఇస్నీ-ఇజల్ -లమి" 

నజ్ _జా లి-మోన్ . తిల, ఫాలూ-యానూవా -ఖద్ -జాదల్ "తనా _ ఫ-అక్. క ర 

ణ్ దాలనా-ఫా 'తినా.బివూ-లళ్తదునా- ల్లన్ -కున్న -మినస్ సాది-ఖీన్ * లీ8, ఖాల- 

ఇన్న-నూ--యాతీకమ్ -బిహిల్లాహు-ఇన్ "'పాల-వమా-అన్తుక్-బి-యల్ - జిజీన్. 
84. వీలా-యన్ _ఫడ కమ్-నుస్హీ-9న్ 'ఆరత్తు-అన్ -అన్ సవా లకుమ్ - బ్రిన్- 

కానల్లావు" యురీ దు-అన్-యుగ-వి యకుమ్-హువ- రబ్బుకుమ్-వ - బ్రకైహి- 
తుర్. _జఊన్ , లీల అమ'యఖూ-లూ- నవ్ తరాము-ఖుల్ -ఇనిఫ్ తృరెతు వూ-ఫ 

అ-లయ్యి-ఇ[జామో “వఆనా-బరీఉమ్ -మిమ్మూ-తుక్ రి-మూన్. 

28. ఓ జనులార ! చూడుయ ! చేను నా (ప్రభువునుండి వచ్చి ననూచన 
ఆనుసరించుచు. ఆతని అనుగిహము పొందుచుండుట మీకు కనంబడనిచో 

(నేనేమి చేయంగలన్సు, మీవ ఇష్టము లేవన్నను దానికింగాను మిమ్ము బలవంత 
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ేట్టుదునా ! 29. మజియు కీ జనులార ! పీచారమునకుంగాను చేను మీతో 

ధనము ఆడుగుటలేదు. నాకూలి 'బేవునివె మాత్ర మన్నది. నేను విశ్వాసులను 

తజిమివేయువాంనుకాను, వారు' తమ (ప్రభువునొద్దకు పోవనున్నవారలు, కాని 

మీరు నాక మూఢులుగా కనంబడుచున్నారు. 80, మిలీ ఓ జనులార ! చేను 

తతీమివేసినచో జేవుని శిక్షనుండి నన్ను రశ్షీంచువారెవరు గలరు. ఏమి మీరు 

యోచీంపరా ! 81. మణి నాయొద్ద "దేవుని బొక్కసములు (ఖజానాలు) న్నవి. 

అనియు నాకు అ గోచరములు తెలియును అనియు మీతో చేను చెప్పుట 

లేదు. మణి మోెరెవరిని అగారవయమగాం జూచుచున్నారో వారికి దేవుండు 

మేలు చేయండు అని పలుకుటలేదు. వారి హృదయములలో నున్నది దేవునికి 

బాగుగ తెలియును, నే నట్లు పలికిరి నేని "నేను అనాశ్చయస్థులలో వచేరినవాండ 

నగుదును అని నూవు (ప్రవక్త పలికెను. 82, ఓ నూవా ! నీవు మాలోవాదిం 

చితి], మణి చాల వాదించితివి. ఇశ నీవు సత్యవంతుండ_వెన చో నీవు పలుకు 

నది తీసికొనిరమ్ము అని వారు పలికిరి. 88, "దేవుడు కోరినచో ఆతంయడ దానిని 

మి యొద్దకం 'దెచ్చును. మతి మీరు ఆతనిని లాంగంకేయలేరు. తక. దేవుండు 

మోకు దుర్మార్లులుగాంచేయ కోరినచో నేను మామేలు కోరి ఎంత బోధించినను 

నాబోధవలన మాకు లాభము గలుగదు, ఆతండజే మో[ప్రభువు, మణి అతని 

'యొద్దశే మీరు తిరగిపోపలసీయున్నది అని నూమాు పలిశను, శిర. వమి వారు 

ఖురానును (ముహమ్మదు) కల్పించుకొని నొ(డు ఆని పలుకుచున్నా రా ! నేను 

కల్పించి తెచ్చినచో దాని పాపము నావై నున్నది, మణీ మారు జేయు పాప 

ములప్ "నేను చాధ్యు(డను కాను అని ఓ ముహమ్మదు పలుకుము, 

వాఫ్టి! 28, (పవ కృలకును ఇతర మానవులకును మధ్య ధనసంపదల వ్య 

తార్టిసముండదు. (ప్రవక్తలు తేమకు -దేవైనియందు గల భక్తితోను తమ సుగుణ 

ములతోను' భూ తదవయతోను ఇతకులకన్న ఉన్నతసానము పొందియుండుదురు, 

దేవుని సూచనలు ఆతని యన్యగపాము వారికి గలుగును, కావున ఓ జనులార ! 
నాకు "బేవుని సూచనలు అతని యనుగహమగు (ప్రవక్తపదవియును లఖించి 

యున్నది, మారు అంధుల దానిని చూడలేకపో తే నేనేమి చేయంగలను, 

మోరు అంధుళై కన్నులెత్తి చూడకున్నను మేము మిమ్ము బలవంఠేపెట్టవల 

యునా ? 29, నేను చేయు మత్యపచారమునకుంగాను కూలిగాని జీకేమగాని 

మీతో అడుగుటలేదు, దాని ఫలిత మిచ్చువాండు దేవుయయ కావున మాధనము 

లో నాకు పనిళేదు, నేను మీధనమును ఆశించువాడనుకాను, కావున ఎందు 

లకు "నేను విశ్వానువైన “పేదలను తజిమివేయుదును ! శేనుఆట్లుచేయను, విశ్యా 
సులు దేవుని సన్ని ధానమున నిలుతురు.. అపుడు అందంకి కర్ణలంగూర్చి విచారణ 

అగును. చే నిపుడు తజిమి వేసినచో ఆవుడునే నేమి జవాబియ్యంగలను, విశ్వా 
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సులలో పేదలు ధనికులు అను భేదము నాయొద్ద'లేదు. అందలి హృడయ విష 

యమయులు "దేవునికి నెుక, కాని మారు విశ్వాసుల వేదజికమును చూచి వారిని 

తేణీమివేసిన మేము విశ్వసించి నీయొద్దకు వత్తుము అని పలుకుట మీమూఢత్వ 

మును వెల్టడించుచున్నది. మారందజు “జీవుని యొద్దన ఫోవలిసియున్నది, అపుడు 

అందతి విషయము 'తెలియనగును, 80. ఓ జనులార ! ఒకవేళ మిమాఢమాట 

లను విని నిజు పేదలను కేణిమి'వేసీ తినేని నన్ను చేవునిశిక్షునుండి రశ్చించువాంటె 

వయ ! ఎవడును లేడు, కావున మీరీనిషయము ఎందులకు యోచింపరు, 81, 

82, మీరు నాయొద్ద ధనములేదు అని చెప్పుచున్నారుగచా ! అవును, నాయొ 

ద్ద ధనబొక్క_సములు లేవు. అవి నావేలిలో లేను, ఆవి చేవుని చేతిలో నున్నవి, 

ముటి నాకు ఆన్ని రహా స్ట్రములును అగో చరములును తెలియవు, "నెను "దేవ 

దూతను గాను. మీరు నిజుపేదలను చులకనగా చూచి వారియెడ అగౌరవము 

గలిగియున్నారుగదా |! అట్లు నేను వారిని ఆగెరవింపను, మి "దేవుడు వొ 

రిని యన్న్ముగహింపండు అని ను పలుకను. దేవుడు వారి హృదయములలోని 

విషయములను ఎటుంగువాయం. భ_ీనిబిట్టి అన్నుగహించి వారికే మేలుచేయును. 

దేవుని దయకు విశ్వానులు పాతు 9లగునురు, ఇట్లు కాదు అని నేను చెప్పితినేని 

ఆది అన్యాయమును అధర్మము నగును. కావున 'చేనట్లు పలుకను ఆని నూహుప 

వక్ష తన జనులకు జవాబిచ్చెన, 88, నూవుపవ్యక్ర క్ర జనులను తొమ్మిదివందల 

యేంబది సంవత్సరములు బోధించుచు వారు "వేయు (ప్రశ్నలకు సమాధానము 

పలుకుచు వచ్చెను. జనులుకూడ తమ యిష్టానుసారముగ _ ప్రవక్తతోొ వాదించి 

తుదకు వినుగు చెంది వాదన 'చాలమెనది. Ce మేము నమ్మము, మేము నమ్మ 

నిచో చేన్రనిశిక వచ్చును ఆని ఏ నూవాు నీవ పలికితివిగదా ! నీవు సత్య 

వంతుయవైనచో ఆశిక్షను తీసికొనిరమ్ము ఆని పలుకనాగిరి. దానికి నూవు(ప్ర 

వక్త, న్ జనులార ! శితను "మారు కోరినపుడు తెచ్చుట నాపనికాదు. దానిఆధి 

“కారము -జీవునికిగలదు, "ేవుంయ కోరినచో ఆది తప్పక వచ్చును, ఆది వచ్చి 

నపుడు మీరు దానినుండి తప్పించుకొనంజాలరు, పాలిపోయి 'యెచ్చటను దాయగు 

కొనలేరు. అట్లు దాంగి మీరు ' బేపునని లొంగంజేయలేరు, ఎందులకు మారు 

తొందరపడుచు న్నారు, కిక, మిరు నిర్భయులై శిక్ష రావ శతెననికోరు చున్నారు 

గదా! చేవుని యిష్టము కూడ మిమ్ము విశ్సింపవలెనని యున్న చోనాబోధవలన 

మీకు లాభము గలుగ్దు, నేను ఎంత కోరిన నేమి? మీ పిభువగు బేవుంయ 

కోరవలెను, మీరు తిరిగి డేనవునియుద్దశే పోయి మౌకర్ణల లెక్క. నియ్యవలనీ 

యున్నది. అపుడు మాకర్మలకు6 దగిన ఫలితము మీకియ్యంబడునుఆని పలిశెను, 

85, మక్కా -కాఫీర్లు ఖురానును విని ఇది మహమ్మదు సయముగ కల్పించు 

కొన్నది, ేవుండు పంపినది కాదు అని పలుకసాగిరి, , దానికింగాను ఇందు జవా 
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బియ్య(బడినది. ఒకవేళ నేను స్వయముగా ఖురాను కల్పించుకొన్నచో దాని 
ఫలితము నాకే లభించును, దానికి మిరు బాధ్యులు కానేరరుగదా ! కాని 
యిదినేనుచేసికొన్నదికాదు. ఈవిషయము న న్మప్రమాణము గా. దీనికీ యుందు ఇప్ప 
బడినది, ఓ కాఫిరులారా |! స్పష్టము గా తెలిసిన విదప మీరు "దేవుని వాగ్నము 
లను తిరన్క_రిం చుచు పాపములు కట్టుకొనుచున్నారు, మీ వోప కార్య ములకు 
మోరే జవాబుదారులు, దానికి నేనుబాధ్యుండను గాను, నాపని [ప్రచారము వేయుట 
మా(త్రమేను అని [వవక్త పలుకవలెనని చేవ్రని నెలవు, 

86. వ-ఊపియ- -బ్షలా” నూహిన్-అన్న వూ-లన్ -యూమిన- మిన్-, ఫామికంల్లా 

మన్-ఖద్ -ఆమన-ఫలా తబ్ తలస్ -చీమా "కానూ-యిఫ్ క్-లలూన్. 87, వక్. న్ 

ఇల్ -ఫుల్ క-బి-అ అఆయునినా-వ-వనొ-ఇనా- వలా- తుఖా--త్రల్న - ఫిల్. - 
ల వఖాజాట్ 

జీన-బలమూూ" ా-ఇన్న వాుమ్-ముగ్ ర ఖూన్, 88, వ-యస్-నడల్ ఫుల్ క వ - కుల్ల 
మా-మ(ర-లలె 'లెహి-మల-ఉమ్ మిన్ - ఫామికీ్--సఖిరూ- మిన్ వు- ఖాల "బ్రిన్ -తన్ 

ఖరూ- -మిన్నా-ఫలన్నా-నస్ ఖరు-మిన్-కుమ్ -క మాతస్ - ఖరూన్. 39. ఫసొఫా 

తలలమూన-మన్ -యారీహీ-రహయున్" యుఖ్ -జేహి-నాయహల్లు- థి లై హ్” 

అజా-బుమ్-యఖీమ్, 40. హ్తా-్రిజా-జాల- అమ్ రునా-వ-ఫారత్ ల్ -తన్న్నూరు- 

ఖుల్ నవొ-మిల్ -కి -ఖహో-మిన్ -కల్టి- కౌజెనిస్-నైని- వ. ఆహా. లక-ల్లల్లా' మన్" 
వాలీ = 

సదిఖ-అఆలై హిల్ ఖా ఖలు వ'మన్ -ఆమన-వమా- ఆమన -మలపహూ. ఇల్లా ఖలీల్, 

41. వఖా-లర్-కబూ- -ఫీహో 'బీస్టిల్లాహీ-మజీ -బేవోవముర్- సాహో- -ఇన్న-రబ్బీ ల 
గఫూరుర్ రహీమ్, 42,వపాయం- -తబీ-బిప్రామ- ఫీ-మూ జిన్-కల్ -జివాలి-వ-నాదా 

తీ ఓ. 
(red) నూహు- "నిబ్నవూ- -వ-కాన-ఫీ- మఠ- బిలిన్-యా- బు-నయ్యర్ -కమ్ - మఅనా "వ 

గా 
న్! మ-వ-హోల-వైన_వుముల్ -మౌడా-ఫక్రాన-మినల్ -మయుగ్_రఖీస్, 44. వఖీల-ఎహా 

9౮ జాబ్ లఈ-మా"అకి-వాయాసమా ఉ.అఖ్-లిశంవ్ జ జల్ మాటి-వఖు - టి యల్ _ _ 
ర తనా 

. -ఆమ్రు-వన్ _తవల్ర్- అలల్ -జూదియ్యి-వఖీల-బుఆ-దల్ -లిల్ ఫామిజో ఒం es 

శాలిమీన్, 
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86. మశియ నీవలము వారిలో ముందు విశ్వసించిన వారు తప్ప ఇంక 

నితరు లెవరును విశ్వసింపరు. కోవున వారు చేయుచున్న కర్మలకంగాను నీవు చిం 

తింపకుము అని నూహు యొద్దకు దేవుని సంచేశము (వహి) పంపబ డెను, 

87. మణీ ఓమాము నీవు మాయొదుట మా నెలవు ననుసరించి నావనువేయుము, 

మలి దుర్మార్గుల విషయము నాతో మాటలాడకుము. నిశ్చయముగా పీరు 

మునిగి పోవుదురు అని ేవుండు పలికెను, కిరి, మతి నూవు నావను చేయ 

చుంజెను. మణీ ఆతని కులనాయకులు ఆతని యెదుటనుండి పోవునవ్రుడెల్ల ఆ 

తనితో పరిహాస మాడుచుండిరి. మీరు మాతో పరిహాసమాడుచున్నారు. మారు 
పరిహాస నూడునటు మేముకూడ మిలో పరిహాస మాడుదుము, కి9, అంక శీ 

(భుములో-నే అవమాన పజ చునట్టియ శాశ్వతముగ నుండునట్టి శిక్ష ఎవరికి 
రానున్న దో మారు తెలిసికొన గలరు అని నూహు పలికెను, 10. తుదకు 

మాయాజ్ఞవచ్చి పొయ్యి యుప్పొంగి నవుడు (పతిజాతినుండి ఒకొ్కా-క జతయు 

ను నీయింటి వారిలో ఎవరి విషయము ముందుగానే మూటయైొ నున్నదో వారిని 
తప్ప నితరులను విశ్వాసులందఆిని నావలో 'నెక్కించుక్ "నుము అని మేముపలి 

కితిమి, మతి ఆతనితోంబాటు విశ్వసించినవారు కొందణు మాత్రమే, 41, మటి 

యు మిరు నావలో "దేవుని వేరు తీసీకొని యొష్కండు, అది చేవుని వేరుతో నే 

చలించునది. మతి నిలుచునది, నిశ్చయము గా నాప్ఫభును కమించు వాండును 

దయాళువును అని నూహు పలికెను, 42, మజియు నావవారిని కొండలవంటి 

యలగుండ తీసీకొని పోవుచుండెను, మలి నూవుయొక్క_ కుమారుడు అవత 

లనుండ గా ఓనాకుమూరుండా! మాతోంబాటు నీవు నావలో నెక్కు_ము. మణి 

కాఫిరలో కలసి యుండకము ఆని వీలిచెను. 48. అవుడు ఆతని కుమారుడు 

నేనొక పర్వతమును ఆ(శ్రయింతును, అది నేను జలములో మునగకుండ నన్ను 

కాపాడును అని పలికెను, అపుడు నూహు ఈ దినము ఎవరును ేవుని శిత 

నుండి తప్పింపంజాలరు, కాని ఎవనిని దేవుడు కరుణించునో వానిని రథ్చీంచును 

అని పలి 3ను. మణి వావద్దణీమధ్య ఒక అలరాంగా వా(డు మునిగిపోవువారిలో 

చేరిపోయిను. కక, మటియు ఓభూమి! సీళ్ళను నీవు మ్రింగుము. ఓఆకాశమా! 

ఆంగిపొమ్మ్ల అని "దేవుని గెలవయ్యెను, నీళు ఆజిపోయెను. మల్ కార్యము 
పూర్తి ఆయిపోయెను, మలియు నావ జూదీ అను కొండపె నిలిచెను. మతి 

దుష్టులు దేవుని దయనుండి దూరులు ఆగుదురు గాక అని నిలవ యెస్టను, 

వ్యా! 86. నూవు ప)వ,క్త ఆనేక వందల సంవత్సరములు మతబోధ 

చేసెను. కాని జనులు ఆకతేనికి చెట్ట రాని హింసలు చెటిరి. వారిలో కొందణు 

మాత్రము విశ్వసించిరి, అపుడు ఆయన "దేవునిని పాగిర్టించి ఓప్రభువా! చేను 

బలహీనుండ చెతిని, నీవు దుష్టులను శిశ్చింవుము అని "వేంయకొనంగా దేవుడు 
89 
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దుషులుచేయు కార్యములకు చింతింపకుము. వారికి శిక్ష రానున్నది. విశ (నింప 

వలసినవారు విశ్వసించిరి, ఇశమింద ఎవరును విశ్వసింపరు, కావున దుమ్హులు శీ 
(ఘ్రములోనే నశింతురు అని సెలవిచ్చెను, 87. ఆవిదప దేవుడు నూవుు (ప్ర 

వ కతో నీవు ఒక నావ మా రక్షణలో మా యదుట మా సెలవు ననుసరించి 
ము. లక గొప్ప జల్యపళ యము రానున్నది. అవుడు ఈ నావ పనికి వ 

చ్చును. దుష్టులు జలములో మునిగి చచ్చెదరు, ఇది తప్పును అని పలి౭ిను, 

88. దానిని ననుసరించి నూహు పవ క్త నావచేయ (ప్రారంభించెను, ఆది తయా 

-౭ గొప్ప యోడగా చేర్పడెను. దుష్షనాయకులు నూవాులో నమయ్యా ! 
ఇది యేమి చేయుచున్నావు. (ప్రవక్కగానున్న నీవు వడ్రంగి పని శీయుచు 
న్నావే అని పరిహాసమాశుచు నడుగ సాగిరి, దానికి నూహు (ప్రవక్త చేను 
జక యిల్లుకట్టు చున్నాను. ఆది నీళ్ళవై పోవును. మునగకుుడ కాపొడును అని 

పలికెను, అది విని దుష్ధులు ఓీాపహూూ నేల నీళ్ళనుండి రయణ సొందుటవైై 

యిత్నించుచున్నావా అని పరిహాసమాడ నవ్వుచుందరి,. దానికి నూవ్ఫు మీరు 

ఇపుడు నవ్వుచున్నారుగదడా ! ఇంమాంద మిరు మునిగిపోవు నవుడు మేము 

కూడ మివై నవ్వుదుము సుమా! 89. ఇంక శీభు9ములో నే యివామునందు 

అవమానమును పరమునందు శాశ్వతమైన శిక్షయు నెవరికి లఖింప నున్నదో 
మోరే లెలసికొనంగలరు, ఎందులకు తొందరపడుచున్నారు ఆని నూన్న్మూప్రపక్ష 

పలుకుచుండెను, 40, నూవు ప్రవ_క్రనావ చేయుచు నుండెను. తుదకు జేవుం 
డు “సెలవిచ్చిన (ప్రకారము ఆకాశమునుండి ఘోరవాన కురియ సా గొను. భూమి 

నుండి యూటలు బయలుపడి భూమియంతయు నీళ్ళతో నిండిపోయి గొులు 
వేయు పొయ్యిలనుండియు నీళు ఉప్పాంగ సాగెను. అపుకు నూహు (ప్రవక్త 
యొక్క. కుటుంబములో యాము అను కొడుకును వాఇలా ఆను భార్య యును 

తప్పు మిగిలిన వారును దాదాపు ఎనుబదిమంది విశ్వానులును జంతువులు మొద 
లగు వానిలో ఒక్కొక జత (వెంటిమగ)ను తీనీకొని నావ నెక్కవలెనని నూను 
(పవ క్రకు దేవుని నెలవయ్యెను, నూహు (పవక అటులే వేసెను, 41. నూహు 
ప*వక్త నావ నెక్కు-నపుడు విళ్వానులతో మారు భయసపడక్రుండు. "జీవని "పీరు 
తీసికొని యొక్కుండు, ఈనావ దేవుని చేతిలోనున్న ది. అది దేవుని సెలన్రు ననున 
రించి నీళ్లేవై పోవును. మణీ నిలుచును. మునిగిపోవు భయము లేదునుమూ ! 
చేవులజే తన యనుగిహములో మనలను రక్షించును అని పలిశను, నావ 
నెప్క_నప్రుడు బిస్టిల్లాహా అని యెక్క.వలెను, 42, నావ కొండలవంటి యల 
లను చీల్చుకొనుచు పోవుచుండెను. ఆపుడు నూవు(ప్రవ క్ర యొక్క. కుమారు 
డు యాము (కన్ ఆను అనువాండు కాఫిర్లలో కలిసి యుండెను. అపుడునూవాు 
ప్రవక్త పుత్రవాత్సల్యములో ఓకుమార! అవిశ్వానులతో చేరక ఇస్సటెన నావ 
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లో మాతోంచాటు ఎక్కుము. ఈయాపదనుండి నీకు రక్షణ గలుగును అని 
నిలిచెను, 4కి, కాని వాండు (పవ _క్రమాట వినక ఈ జల(ప్రమాదమునా కేమి చేయు 
ను, కొంత కాలములో నే త్నపోవును. అంత ఒక యెత్తు కొండవై నిలిచి (వొణ 
ము దంక్కీ.-చుకొందును అని గర్వముతోను మూఢ త్వముతోను పలికెను. దాని 
కీ(పవక్త నీళ్ళ (భ్రమపడుచున్నావు, ఇది సాధారణమైన జల(ప్రమాదముకాదు, 

ఇది 'బేవునిశిత. "దేవుని శిక్షనుండి ఎవరును నిన్ను రశ్షీంపం జాలరు, కొండ పె 
నెక్కి_నను పీకు రక్షణ లభింపదు, "జేవుడు తాను కోరిన వారిని అనుగహీంచి 
రశ్చించిన రక్షి ంపవచ్చును. వేణు రక్షణ మార్లము లేదు అని 'పలుకుచుండగ నే 
ఒక్క. పెద్ద అల వచ్చి యామును ముంచి"జేగెను. 44, ఒక కాలము వణకు నీ్లు 
కురినీ భూమినుండి యూటలు ప్రవహించి కొండలు చెట్లు మునిగిపోయి కాకి 
ర్ల్గందలు మునిగి చచ్చిరి. నూవా పువక్త యొక్క. నావలోనున్నవారు మా 
త్రము రక్షింపంబడిరి. ఆవిదప చేవునిగాలవుచే భూమిలో ని నీళ్లు ఇంకిపోయెను, 
ఆకాశమునుండి వాన కురియుట నిలిచి పోయెను. దుష్టులను న్ీంప వలెనని "దే 
వుండు కోరిన కార్యము పూ_ర్తి యాయెను. నావ జూదీ అను కొండవై సుర 

వీతమూ గా నిలిచిపోయిను. దుర్మార్టులు "దేవుని యనుగ్ర వామునుండి దూరు 
నాశ మొందుదురుగాక అని చెప్పం బడియను. రకీంపం బిడినవారిలో సామ్, 

హామ్, యాఖీస్ అను ముద్ధురు నూహు (ప్రవక్త కుమారులు. వీరి ముగ్గురి సం 
తాన మే లోకమంతటను వ్యావించను, 

45, వనాదా-నూహార్ -రబ్బహూ' ఫఖాలారబ్ని- ఇన్నబ్న-మిన్- - అహ్ 

లీ- -వ-ఇన్న-వరేద-కల్ -పూఖఖు-న. అన్న అవా-కుముల్ "హాక్ మీన్. 46. ఇ ఖాల- 

యా- నూహు-ఇన్న పూ. లైస-మిన్ -అవ్-లిక-ఇన్న సూ-అమలున్-గై 2 రు" సాలి 

పాన్-; -ఫలా-తేస్ -అల్ ని. మా-లైస "లక-బిహీ -ఇల్మున్. ఇన్నీ -అల్హ హొక-అన్-తకూన- 

మినల్ -జాహిలీన్, 47, ఖాల-రబ్బి ఇన్నీ- ఆ రఊవా-బి- క-అన్ -అస్-లఅలక్- మా... 

ఇ న-లీ-బీహీ -ఇల్మున్" న-జ్లల్లా- రహ్గి-ఫిర్లీ.వ-తర్_పామ్నీ. అకుమ్- మినల్ - 

ఖాసిరీన్. శ 4రి, ఖల-యా నూ" ననా" బిచ్ వినలామిమ్ -మిన్నా-వ"బర. కాతిన్ 

అలకా వ_అలా- -ఉమ-మిమ్ -మిమ్-మట్-నలక-న-ఉమమున్-స - నుముత్తి - ఉ- 

వాుమ్-సుమ్మ-యమస్సు వుమ్ -మిన్నా-ఆ అజా-బున్-అలీమ్. 49. తిల్క-మిన్- 

అంబా- ఇల్ _గాలి- నీ-నూహీ హో ఇల క-మాకు న్రశల్-లముహా-అ న్లావలా-ఖాముక 

మిన్ -ఖబాలి- పేజాఫన్- -బిర్ -ఇన్నర్-ఆఫాబత- లిల్-మా శ్తఖీన్. 
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45, మజియు నూవు తన (ప్రభువును విలిచి ఓ నాప్రభువా! నా 
కుమారుడు నా కుటుంబమునకు చెరినవాండు, నులి నీవా గానము సత్యమైనది. 

మళీ నీవు సర్వాధికారివి అని విన్నవించెను. 46, ఓ నూవు! అతడు నీకు 
టుంబమునపు చేరినవాండుకాండు, వాని పనులు మంచివిశావు, కావున నీకు: జెలి 

యని విషయము నాతో అడుగకుము. నీవు మూఢులలో చేరకుండుట 3 నేను 
నిన్ను బోధించుచున్నాను ఆని దేవుండు పలికెను. 47. ఓనాప్రభువా ! నాకం 

దెలియని విషయమును నీతో అడుగుటనుగూర్చి నీ శరణుజొ చ్చుచున్నా డను, 
మజ నీవు నన్ను క్షమించి యను గహింపని చో నేను నష్టముపొందినవాండ నగు 

దును అని నూవూ విన్నవించెను. 48. ఓ నూసహు ! నావనుండి సురక్షితముగా 
దిగుము, నీకును నీవెంటనున్న జనులకును శుభములు గలుగును. మతి యితరు 
లకును మేము లాభము గలిగింతుము, ఆ వీదప మా యొద్దనుండి వారికీ దుకిల్షు 

కరమైన శిక్ష లభించును అని గెలవయ్యను. 49. ఈ విషయము అగోచరమైన 
విషయములలోనిది, నీకు దీనికిగూర్చి సంచేశమ పంపుచున్నారము. దీనికివ్లూర్వ 
ము నీకును నీకులమువారికీని 'తెలియకుంజెను. కావున నీవు ఓవిక వహించియుం 

దుయు* నిశ్చయముగా మంచి ఫలితము భక్తులే గలదు. | 

_ వ్యా! 45: 49. నూహ్మపవ క్రయొక్క-_ కుమారు(డు (కన్ ఆను) మునిగి 
పోయనుగదా ! దానికింగాను నూవు తన మనస్సునకు శాంతి గలుగుటన్రై 

"దేవునితో ఓ (ప్రభువా! నీవు నాకటుంబిమునకు చేరిన వారిని రశ్షింతువ్రు అని 

వాగ్దానము చేసియుంటివి గచా ! కన్అను నా కుమారు(డు. నాకటుంబమునకు 

చేరినపాడు గదా |! నీవ సర్యాధికారివి, నీవు చేసిన పనిలో నేను మాటలాడ 

లేను అని విన్నవించెను. 416. దానికి దేవు ఓనూహు! వాడు విశ్వసించ 
లేదు. మితి నిన్ను అనుసరింపలేదు, కావున వాడు నీకటుంబమునకు చేరిన 

వా'డుకాయ, అదియునుగాక వాని పనలు మం చివికావు, వానిహృదయములో 

విశ్వాసములేదు. అందుకే వాండు కాఫిర్లలో చేరిపోయెను. వాని వంచన విష 
యము నీకు6 దెలియదు, కావున ఇత నీకుం "దెలియని విషయమునుగూర్చి 

యడుగవలదు అని నిన్ను బోధించుచున్నాను అని పలికెను. 47, తళ్ళ ణమే 

నూవుప9వక్ర "దేవునితో తమాపణ వేడి నీవే నన్ను క్షమించి అన్ముగహింప 

వలను, నాకు. బెలియని విషయము అడుగకుండ యుండుట కై వివ శరణ్యుం 

డవు, నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నాను అని చెవునిని వంజిను, 48. ఆ వీదప బేవుం 

డు నూహును ఆశని వెంటటనున్న విశ్వానులను నావనుండి దిగి జూదీకొండనుండి 

భూమివై సురశ్చితము గాం దిగుటకై సెలవి చ్చెను, మణీయు చెడిన భూమి తిరిగి 
చాగుపడి మాకు శుభయులును మేళ్ళును కలుగును అని వారికీ 'దెలిపెను, ఇయ 
మోద అవిశ్యాసులై న యితరులనుకూడ ఇపామునందు లాభములును సౌఖ్య 
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ములును గలిగి వారి పాప కార్య్వమలకు (గాను పరము నందు దుకఖుకరమైన నరక 
బాధ వారిక్ లభించును. 49, నూహుప ప్రవక్త చరిత్రమ్ముఅరబ్బులకంటెలియను. 
అటులే దీనికి పూర్వము హ్మజత్ రసూల్తువారు నూహు విషయములు విని మ 
తుంగరు, తెలియని విషయము వా స్త్వవమగాయ దెలిసీకొనుట చేవ్రని సంజేశము 
వలన నే వీలగునుగాని వేటు మార్షమునశానేరదు, కావున రసూలువాకు చేవ్యని 
(పవ_క్షలుఅని బుజువగుచున్న ది, ట్లు నూహుప/వక్త రశ్నింపయడి వారి విరో 
ధులు నశింపంబడిరో అటు జే రసూలువారు మంచి ఫలితముపొంది వారి విర్లో 
ధులు దుర్ష తినొ"ందుదురు. కావున కాఫిర్టు చెట్టు కష్ట యులకు శీక్చుకొనియుండ 
వలెను తని దేవుని న్లవు హజల్ ముహమ్మద్ కనూరావారి కాయను, 

వాని. శీర 

50, వ-ఖలా-అదిన్-అఖావమ్ -హూదన్ భాల-యా-కో -మిఆ - బుదు 

ల్లాహా- మాలకుమ్- -మిన్ -ఇలా"హీ పీన్ - గైరుహూ-ఇన్- అన్తుమ్ - ఇల్లాయుఫ్- త 

రూన్ . 51, యా-ఖామి.లా- అసి న్-అలువకల అలైహి. అన్: ల్లన్ " ఆజబ్-రియ- -ల్రల్లా 

అలల్- లజీ--ఫకనీ- -అఫ-లా- తల్రాఖలూ-న్. 52, వాయాఖొ-మిస్-తగ్ - ఫీరూ- 

రబ్బువమ్-సుమ్మ- -తూబూ-బ శ్రాహియుర్-సొలిస్ -నమాఅ-ఆశైవమ్-మిర్ రా 
రన్-వయబిద్- "-వమ్-ఖువ్వతన్-ఇలా' ఖువ్వ- _ తికుమ్-వలా-తత వల్ లౌ- మజ) 

మన్, 58, ఖాలూ-యా- హూదు- మా-జీతనా బి- -బయ్యి-నతిన్ వమాానకొను 

బి-తారికీ-ఆలి వాలినా-అన్-జా” లిక-నమా-నవొను-అక. బిమూ-మినీన్. 54 ఇన్- 

న ఖూలు-ఇల్ లత్తరాకబల్ర స అలి-హాతినా-బి.నూఇన్.ఖాలిన్నీ - ఉష్.- 

హీదుల్లాహ-నప్-హా దూ-అన్నీ -బరీ-ఉమ్-మి మ్యా-తుష్-రికూన్, 55, మిన్-దూ 

నిహీ-ఫకీదూనీ-జమాలన్ -సుమ్ము-లా-తున్-జీరూని. 56. ఇన్నీ శవక్కల్లుఅల 

ల్లాహి-రబ్బీ-వ-రబి స రమ్-మౌా- -మిక్-దాబ్బ-తిన్- ఇల్లా-హువ-ఆఖజుమ్- -బీ- నానీ 

యతిహో "లన్న -రబ్బీ _అలా పోరాతమ్-మస్ తథ తఖీమ్, 67. ఫఇన్-తవల్ లౌ- ఫఖద్ 

అబ్-లగ్-తుక్రమ-మా-ఉర్ - సిలు.వీహీ"బ్రవైకుమ్వ-యస్-తఖ -లిఫ్రు రబ్బీ 

ఖామన్- ₹ైరకమ్-వలా- త_జు[ర్రూననూ-మె "ెఅన్_ఇన్న-రబ్బీ అలా- క్షుల్లి " మె 

ఇన్-వాక్టీన్ల్, 

50, మజీయు మేము ఆదువారియొద్దకు వాం సహోదరుడగు హూ 

దును పంవీతిమి, ఓ జనులార! మీకు దేవునిచే యారాధింపుండు. ఆతడు తేప్ప 



మీకు వేలు ఫూపొస్టండు లేంఢు, మారు ఆబిద్ధములుమా త్రేముకల్పిం చు చున్నారు. 

ఓ జనులార ! ప్రచారమునకుంగాను మియొద్ద నెను కూలి నడుగుటలేదు, 
నన్న సృష్టించిన వానివై నాకాూలియున్నది. మజందులకు మీరు గ్రంహింపరు, 

52, మణి ఓ జనులార ! మీపభువుతో మీ పొపములకు తృమాపణ వేయడు, 
మరల ఆతనివెపునకే తిరుగుండు, మీకు ఆకాశమునుండి వానధారలు పంపును, 
నుణి మాకు బలమువై బలమొసంగునువుజిమోరుపాప్పులై విశ్వాసమునుండితిరిగి 
పోకుండు అని చూదు పలికిన, 58, (అపుడు) వారు ఓహూదు! నీవు మా 

యొద్దకు సూచన తీసికొని రాలేదు. మణీ మేము నీమాటవై మా దేవతలను 

వదలువారలము కాము, మీ మేము నిన్ను నమ్మువారలముకాము. లకీ, మా జీ 
వతలలోని కొందలణు నీకు విచ్చిపట్టునట్టుగ కీడుగలిగించియున్నారు అని పలి 
కిరి, దేవని వదలి మారు సాటిగ కల్పించుదానిని నేను వదలిపోవు చున్నాను 
(అనహ్యాపడుచున్నాను) అని "నను చేవునిని సాశ్షిగ నుంచుచున్నాను, మల 

మీరును సాన్నీ గ నుండుండు, కావున, మోరందటును కలిసి నొ విషయము కుట్ర) 
చేయుడు. మణి నోకు విరామము నొనంగకుండు. 56, నా (ప్రభువును మ్మోొవభు 
వును అగు చేవునినె నేను ఆధారపడితిని. భూమివె సంచరించు (పతి (పాణి 
జుట్టు "దేవుని చేతితో నున్నది. నిశ్చయముగా నాప్రభువు సన్మార్లనుందు 
న్నాడు. 5/7. మణీ మారు ముఖము తిప్పుకొనిపోతిరేని మూకొణకు నాకొ ' 
సంగయిడిన నం జేశమును మోకందం జేసీ తిని. మఆీ నాహాభువు మికు బదులుగ 
భూమిలో నితర జనులను వసీంపంబియును, మజి మారు ేన్చనికి ేలాటి కీడును 
చవేయంజాలరు, నిశ్చయము గా సాప్రభువు ప్రతి వస్తువునుచూచు చు నేయున్నా( 

డు అని హూదు పలికెను. ' 

వ్యా! 50, దేవుడు, ఆదువంశమువారి యొద్దకు హూదును (ప్రవక్ష్తగాం 
జేసి పంచెను. ఆదువారు వ్మిగహములను చిల్లరేవతలను ఫ్రూూజించు చుండిరి, 
వహూదుప్రవ్యక్త జనులకు మారు విగహారాధన చేయకూడదు. మీరు కల్పించు 
కొన్న చేవతల విగహాములు నిజముకావు. , అవికల్ప నవూ[తము. వారికి నీలాటి 
అధికారమును లేదు, 51. నాకు మాధనము అక్క అళేదు, నేను చేయు మత (ప్రచా 
రమునకుంగాను మోయొద్గ కూలి నడుగను, నన్ను వుటించిన 'దేవుంజేనన్ను ఇవా 
మునందు పోవ్సీంచును, పరమునందు నాకు వుణ్యము' లొసంగును. మోమేలుకోరి 

మా(త్రము మోకు బోధించుచున్నాను, ఇందు నాకేలాటి ఆశలేదు. ఇంతే సాధా 
న. నూరు గ్రహింప లేరా 2 52. కావున మారు చేసిన పాప 

ములు పరెసి వంటలు క ల రనుగ్రవాయు గలిగి సకాలమగ వర్ష 
-౧లు ఎండ ఇహలోక నౌఖ్యమలుగలిగి ధనజ్రేవా జలము లు గలిగి 
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సంతానాభివృగ్ధియై ఆత్మకబలము, వౌంతము లభించును, కావున దుర్మార్గులైన 
పాపులు చేవునికి అవిధెయు ₹ విశనము వదలిపోవునటు మీరు ముఖములు 
తిప్పుకొని పోకుండు అని వూదు (పవక్త పలిశెను, ఆ జనులకు మూడు 
సంవత్సరములనుండి వానలేక చాధపథుచుండిరి, కావున హూదుప వ క్ట కీ 
జనులార ! మిరు విశ్వసించి సత్కా.ర్యములు చేసితిశేని వాన "కురిసి 
మోకు మంచికాలము వచ్చును అని వాగానముచేగైను. రక్తి, పహూదుప్రివ క్ర 
బోధనువిని జనులు ఓ బూూదు! నీ యొద్ద స్పష్టమైన సూచన సన్న దు) 
లేదు. కావున మేమనమ్మము, మాచేవతల పూజలు మేము వదలము అని "ద్వేష 
మును దుష్టత్వమును వహించి పలుకసాగిరి, 5%, మణి ఓీహూదు! ్లీవు వచ్చి 
పిచ్చిగా మాటలాడుచున్నామను. బహుశః వూచేవతలు కువితుళై నిన్ను పిచ్చి 

వానిగ6ం చేసినవి కాంబోలు. ఎందుకన నీవు మావమిగహములను “దేవతలను దూ 
పించుచున్నావు. వానిని వదలిపెట్టుడయు ఆని మాతోపలుకుచున్నావు అని హూ 
దులోజనులుపలికిరి, దానికి పూూద్యుపవక్త్రృపాసము! ఈరాతివి గవాములు నాకేమి 
కీ డుచేయంగలవు. మోరుబలిబ్టులు గా నున్నారుగదా ! మారును మాదేవతలును 
కలిని యొంటరిగానున్న నావిమయము కుట )లుసలిపి నాకు కీడుచేయుటకు ఫ్లూను 

కొను(డు, ల్రిందునాకేలాటి గడవుగాని విరామము గాని యియ్యుకు(డు, మి రెంత 
వోసినను మీరునాకు రవంతయును హోనిచేయంజాలరు, వినుడు నేను దేవునిని 

సాశ్నీ గనుంచి మిో”డేవతలను ధిక్క-రించుచుస్నాను. వానియందునాకు చాల అస 

హ్యామగలదు, వానితో నాకేలాటిసంబంధములేదు అని ప్రకటించు చున్నాండను, 
మోరును సాయులుగానుండుండు, మోారుచేయవలనీన పయత్నే మలు మిరు 

చేయుండు, నేను "బేవునివై నాధారపడి యున్నా(డను, ఆతండు మీకును నాకును 

(ప్రభువు. నర్వయమ ఆకతనిచేతిలోనున్నది, ఆందణీ జుట్టు ఆతని చేతిళోనున్నది. తాను 
క్రో రినట్టులాగంగలండు, సర్వము ఆతనికి అధీన మైయున్నది. “నరస్టుండ ఆతనినుండి 

తప్పించుకొని పాఆిపోంజూలండు, ఆతని శరణుజొచ్చిన భక్తులు అవమానము 

పొందరు, "దేవుని యొద్ద న్యాయమున్న ది, అన్యాయములేదు, ఆతన్మతవసరమెనది. 

ఆతండునియమించిన సన్మార్లము ననుసరించువారిని కట్టాంక్షి చుచు కాపాడు 

చున్నాడు, సన్మార్లమందున్న వారికీ అతనిప్రీతి లభించును. 57. ఇట్టి స్పష్ట 

మైన సూచనలును నూటలును వినికూడ మిరు నమ్మిక తిరస్కరించి 

తిరిగిపోతిరేని నాకేలాటి నష్టములేదు. నాపని మళ్మప్రచారము చేయుట 

మ్నాతేము. చేవునినుండివచ్చి ననం దేశ మును మీక్రందంబేనీ తిని, నాపని నెజ వేర్చితిని, 

మోరుచేయు దుర్మార్లములకును -ద్వేషములకును ఆకాశమునుండి అపదవచ్చి మిమ్మ 

నాశముజేయును. మారు నశ్తించిపోయిన వమియు కొజతలేదు, భూమిచెడి 
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పోదు, దేవుండు మికు బదులుగ నితర జనులనువసింపంటేయును, వారుభూమి 

వి నివసీంతురు. వారు మాయాసక్షికీ వారనులగుదురు. వినుడు! మోనాశయు 

వలన జేవునిదిగాని ఆతని (పవక్కృదిగాని నష్టములేదు, దేవ్రుశు నర్వశ క్షుండు. 

ఆతయ (పతివస్తువును చూచుచు కాపాడును అని వూదుపలి కను, 

ర్రి, వలమ్మాజాఅ అమ్రునా-నజ్ -.జెినావూదన్ -వల్ల-జీన-ఆమనూ " వు 

ఫవూ-బి-రవోం. మతిమ్-మిన్నా -వనజ్ -_జెనావు-మిన్-లజాబిన్ - గలీక్. 59. 
అవమాన ఎయినానే 

వతిల్ క-ఆదున్. జహాదూ-బిఆ-యాతి-రబ్బిహీమ్.వ-అసౌ-రుసు-లవూ.వబ్ - త 

బఊ-అమ్ర-క లి-జ బ్బారిన్ -అనీద్, 60. వాజత్ -బిఊా-ఫీ-హోబి-పిద్ - దున్యా- 
లాన్ జీ a 

లత-నతన్-వ-యా-మల్-ఖియా"మ తీ-ఆలా- బ్రన్న -అదన్-కఫరూ-రబ్బనుమ్- అ 
లా-బుఆదల్ -లిఆదిన్. ఖామి-వపూద్ 

రర, మఆి నాయాజ్ఞ వచ్చినపుడు మేము హూదును ఆగని తోంభబ్రాటు 

విశ్వసించిన వారిని మా అన్నుగవాము చే రశ్చించితిమి. మతి ఘోర శిక్షనుండి 

వారిని కాపాడితిమి. 69. మణి వీలే ఆదువారు. వీరు తేమ (ప్రభువు సూచనలను 
తిరస్క-రించి "దేవుని (ప్రవక్తల మూటలు వినక గర్విస్టులుగాను దుష్టులునుగా ను 
న్నవారి మాట వినినవారు, 60. ఇపాలోకమందును పరలోకమండదును వా” "విను 
వెంట శౌపమున్నది, వినుడు ! ఆదువారు తము ప్రభువును తిరన్కరించిరి. వినుం 
డు! వబూదు జనులగు ఆదువారికీ శాపమున్న ది, 

వ్యా॥ లకి, అదువారు వూదు (సవక్త మాట వినలేదు. తుడకు వారికి 
నాశము గలుగవలెనని జేవుని యాజ్ఞ వచ్చెను, అవియేనున వడురానులు ఎని 
మిది దినములు ఘోరమైన తుపాను గాలి వీంచి ఇండు చెటుపడి ఎఇ (నున్న 
వారచ్చటనే చచ్చిరి, కాని సూదును ఆతని తోబాటు దాదాస్రునాలుగు"వేల 
మంది విశ్యాసులును చేవుని దయవలన ఆ శితనుండి రతణపొందిర. వారి కీ 
లాటి నష్టముగాని కష్టము'గాని గలుగలేదు, విశ్వానులు తమ విశ్వాసమునలన 
సఠ్కౌర్యములవలన చేవునియను గహము పొంది పరలోక ఘోర ళశితనుండికూడ 
రక్షణ పొందుదురు, 59, ఇందు ఆదువా రెట్ట నశింపంబడిరో చూడడు. వారిగతి 
యేమాయెనో, వారు "దేవునిని ఆతని (ప్రవక్తలను తిరన్కరించినందున వారెట్టు 
నాశే మొందిరో వారు చేవుని ధర్మములను వినక తమ దువన్షునాయకుల మాట విని ఎట్లు నళించిరో, గమనింప వలెనని జనులకు "హచరిక గలదు. 60, ఈ 
దుష్టులకు వెంట సదా శాపముండును. ఉభయ లోకములలోను అందుతగులుకొని 
యుందువు. శౌసము వలననే "జీవుని కోపము నక్ష పాతులగుదురు, అని పెచ్చు రింపం బడియెను, ఆరాష్ట సూరాలో వీం విషయమున్నది 
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61, వఇలా-సమూద-అఖా- వుమ్. _సాలి-వాన్ _ఖాల- యాఖా మిఆ- బు 

దుల్లాహా-మాలక్రుమ్ -మిన్ -౪లా-హిన్ న్ చైరుహూ -వుుఎవ-అన్ -ష ష-అ-కుమ్ -మినల్ 

అర్ బి- వస్-కతమర-కుమ్-ఫీపి-ఫన్- స్-తగ-ఫిరూవా. సుమ్మ-తూబూ- ఇలైహి- 

ఇన్న-రబ్బీ- ఖరీబుమ్- ముజీజ్. 68. కాలూ .యా--సాలివ్బ- ఖట్ -కు _న్త - వీనా- 
లాటీ అవాలి అటి జా కా 

మర్ -జూవన్ -ఖబ్ల-హోజా-అ-తన్-హో నా_అన్ -నఆఅ-బుద-మా "యఅ-బుదు- అబా 

ఉనా " వఇన్ననా-లఫీ-షక్క్-మ్ -మిమాగ- -తేద్ - ఊనా- ఇతె హే-మురీబ్. 68, ఖాల 

యా-జ్లామి-ఆర-ఐ- తుమ్ -ఇన్-కన్తు ఆ ఆలా -బయ్యి-నతిమ్ -మిర్ - ్ -రబ్బే-వ- ఆతానీ- 

మిన్ న్యా- రవ్*-మళన్ -ఫమన్ -యన్ - సురుసీమినల్లాహీ-ఇన్- -ఆ అనసె-కతుహూ-ఫమా 
రా 

త జీదూననీ వైరా తఖ్-సీర్. 64. వ-యా- ఖామి-హాబిహీ-నాఫ.తుల్లాపా--లకుమ్ 

ఆయతన్ _ఫజరూ-హా-తాసళ లి  -ఫీ-అర్ -జిల్లాపా- నలాా తమస్సూవో - బిసూఇన్ _ 

ఫయాఖు-జకువ్-అడాబున్ ఖరీబ్, 66.  స-అఖరూవో-ఫఖాల-తమ త్త త్త హౌ -ఫీ దారి 

కుమ్_సలాసత-అయ్యా.- మిన్-జాలిక-వల్" "దున్-౫ రు- మర్ - పాజ్. 66, ఫల 

మూాగ్ణా-జాఆ-కయనా" నజ్ జైనా" సాలిహ హాన్ _వర్-లజే- న-ఆమ నూ- మఅసనూ' బి_ 

రపాగ్హినుతిమ్ -మిన్నా-వ-మిన్- _మివ్ క యా మిఇబిన్' ఇన్నా -రబ్బక-హువల్ - ఖని 

య్యుల్-అజీజ్ + 67. వ-బఖజల్ =లజీన-జల-మున్ - గ సె-హాతు-ఫ-ఆస్ - బవూ- 

ఫీ-దియా--రిపామ్-జాసిమాన్. 68. కఆల్ -లమాయిగ్. నౌ-ధీహో-అలా- ఇన్న-న 
— ఫ్లా 

మూద-కఫరూ-రబ్బహుమ్- -ఆలా-బుఆ-డల్. -లిసమూడ్ 

61, మజియు సమూదువారి యొద్దకు వారి సపోదరుయగు సాలిపా 
ను పంవితిమి. ఓ జనులార! మారు చేవునినే యారాధింపుండు ! ఆతడు తప్ప 
వేజు వూూజ్యాండు మోకు లేడు. ఆతండే మిమ్ము భూమినుండి పుట్ల్టంచి ఆంచే 
మోకు నివాసము నేర్చ్పజు చెను, "కావున మిరు మాపాపకుల తవైవ ఆతని 
యొద్ద చే_డుకొను(డు. మణీ ఆతని _బెపునకు తిరుగుడు, నిశ్చయము"గా న్నాప 
భువు  దగ్గఅంగే యున్నాందు. (ప్రార్థనలను అంగీకరించు చున్నాడు అరి. సా 
లివా పలికెను. 62, వారు ఓసాలివో | దీనికి పూర్వము "మేము నీపె. ఆశ 
"పెట్టుకొని యుంటిమి, మాతాత ము తొతేలు పూజించుచున్న చేవతలను వ్ర ఫ్లూ 
జించుటను గూర్చి నీవ్ర మాకు నిమేధించుచున్నావా ! నీవు మాకు బోధించు 

90 
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మత విషయములో వాస్త్రవముగ మాక చాల నందేసాము గలదు అని పలికరి. 

68. ఓ జనులార! సెరే చూడుడు! నేను నా (ప్రభువ్ర్ణుయొక్క_ సూచనను అను 

సరించుచు ఆతని అనుగహముచే పొంది యున్నపుడు "నేను ఆగనికి విభయాం 

డ నెతినేని ఎవరు ఆతని శిక్షనుండి నన్ను రన్నీంపంగలరు. మణి మిరు నాకు 

పూర్తి © రగ నష్టమే చేయుచున్నారు. 64. మటి ఓ జనులార! ఇదిమాకు సూచన 

గా వచ్చిన "జీవని యుంెటు యున్నది. కావున అది దేవుని భూమినె మేయు 

నట్టుగా దానిని వదలి వెట్టుండు, మతి దానికి కీడు చేయకుండు, అట్టు మిరు చే 

సితిేని శ్లీఘముగానే మాప్ శిక్ష కలుగును. అని సాలిహా పలికెను, 65. ఆ 

వీదష వారు ఆ 'యొం యెకాల్ల్ను కోోసీవేసిరి, అవుడు సాలిహా మారు మొయిం 

డ్లలో మూడు దినముల వణకు వసించి లాభములు వొందుండు, ఈ వాగ్దానము 

(గడువు) అబద్ధము కానేరదు ఆని పలిశను. 66, ఆ విదప నాయాల రాయగా 

సాలిహను అతీనితోణాటు విశ్వాసులను మాయన్మ్నుగపహామువలన రవీ, ంచి తిమి, 

మతే వీరిని ఆ దినమునందలి యవమానమునుండి కాపాడితిమి, నిశ సృయిముగ నీ 

(ప్రభువు బలవంతు6డును సర్వశ కు(డును, మీ దుర్మాష్టః కు భయంకరమైన శద్ది 

మ వచ్చి పట్టగా నే తెల్లవాజు సరికి వారు తేమ యిండ్లలో తల్మకిందులుగ పడి 

చచ్చిరి, 68. 'అచ్చట వారు వనీంచి యుండనట్టు గనె పోయిరి, వినుంథు! నమూ 

దువారు తమ (క్రభువును తిఠ స్క_రించిరి, వినుండు 'సమూదువారి కిశాపమున్నది, 

వ్యా! 61. సాలిహా (పవక ను గూర్చి ఆరాఫ్రసూరాలో (వాసియన్నా 

ము భూమినుండి పుట్టించెను అనయా తొలుత ఆదమును మట్టితో బుట్టిం చెను. 

ఆతని సంతానమే మానవులు. మనుష్యుల యాసహారము భూమినుండి యము గలుగు 

చున్నది. ఆ యాహాోరమునే తిని మానవులు పుట్టి పెరుగుచున్నారు, భూమిపైన 

నశ సంసారము వేయుచు వనీంచుచున్నారు. తము వుట్టించిన వెంవుంజేసిన సృ 

ఫ్కర్త రను మానవులు ఫపూబింప వలెను దేవునికి సాట్గ చిల్లర దేవతలనుకల్సిం 

కే శాదు. సర్వపాపముల క్షమాపణ దేవుని యొడ్డ భయభ కలలతో -వేయకొన 

వలెను, "దేవుండు (ప్రజల ప్రార్థనలను, మొలులను సమాపములో నుండి విని వాని 

నంగీక రించుచు వారి కోరికలేను నెరవేర్చు చున్నాడు. 62, సాలిహా (పవర క్ర 

చేసిన బోధను జనులు విని ఓసాలివా! నీవు చెద్దవాండ వె నీబుద్ధి యోచనల 

వలన మాసంఘమును వృద్ధి చేయుదువు అని న్యెడ మాకు చాల ఆన యుండ 

ను, కాని నీవు పలుకమాపుల( బిటి చూచిన మాతాత ముత్తాతలు గానించుచు 

వచ్చిన ఆచారములు చెడిపోవునట్టుగ నున్నవి. ఫూ ర్వమునుండి వచ్చుచున్న 

పాత కులెేవతలను వదలి ఒక్క బేవునిని వూబింపవలెనని పలుకుచున్నావా! నీవు 

చేయ బోధ విషయము మాకు చాల సంచేహము గలదు. నీవు పూనిన పద్ధతి 

సరికాదు ఆని పలికిరి. 68, ఏరు చెప్పిన మాటలు విని అయ్యా ! మోాకున ంజేషా 
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మున్న మ్మ్యాతాన నేను నామత (ప్రచారము వదలను. దేవుండు తన యను[గవా 
మువలననాక్యుపవక్తపదవి నొసంగి సూచనల నిచ్చెను, నేను నన్మార్లయ నను 
సరించుచున్నాండను, మోమాట విని నేను మత (ప్రచారము వదలుకొని “దేవుని 
సందేశమునకు వ్యతి శేకముగ నడదుకొన్నచో జీవుని శిక్షనుండి నన్ను ఎవరు 
రశ్షింప(గలరు, ఎవరునునన్ను రక్షింప జూలరు, నేను మూమేలు కోరి ధర్ణమార్ల 
ము మీకు బోధించుచున్నాను, నీవు ప్రచారము మానుకొనుము అని వలికి మి 
రు నానష్టమనకు "కారకు లగుచున్నారు. మోవలన నాకు నష్టము తప్ప వేళేమి 

యు లభింపదు. కావున నేను వ్రమాటలు వినను, మతప్రచారము మానుకొనను 
అని పలి కను, 6465,సమూాదువారు సాలిపాప్రవక్తతో నీవు మాకొకసూచన చూ 
పుము అని కోరిరి, అవుడు ఒక యొంశు బయలు పడెను. దానిని స్వేచ్చగా మే 
యుటకు వదలిపెట్టుండు అని "దేవుని 'సెలవయ్యెను, కాని నమాదువారు దానిక్తా 
ర్జు తెగనఆికిరి, చానికింగాను చేనుని శిక్ష వారికి వచ్చి వారు నశించిరి, చేవుడు 
తన యను[గపామువలన సాలిపాను వి శ్వౌానులను ఆకివ్షనుండి రశ్నీంచెను, దిని 

గూర్చి వివరము ఆరాఫ్ సూరాలో చూచుకోొనునది, చేవుయు నర్యశ కుండు, తా 
ను కోరిన వారిని ,శిశీంచును. తాను ఇష్టపడిన వారిని రక్తి ంచును. 67. 
68. సమూదు వారికి రాతి వారి యిండ్లలోనే భయంకరమైన శబ్దము గలిగి భూ 
క్ంపము వలన తలకి9ందులుగ పడి వాదు చచ్చిరి, వారు వేరులేకండ నాశ ముం 

డిరి. తమ [ప్రభువు సూచనలను ధర్మములను నమ్మక తిరస్కరించిన వారికి నిట్టి 
గతియు పట్టును, కావున వినువారు బుద్ధి తేచ్చుకొని విశ్వానులు కావలెను అని 

"పాచ్చరింపం బడియును, 

అవమాన 

69. వల-ఖద్-డాఆత్ -రుసులునా-ఇ(బాహీమం-బిల్-బుషా) - ఖాలూ - 

సలామన్-ఖాల-గలామున్ - ఫమా-లబిన-ఆన్ డాఅ-బి-ఇవ్ లిన్-వానీక్. 70. ఫల 

మ్మా-రఆ-వినియవామ్-లా-తసీలు-ఇలైహి-నకిర-వాు మ్-న-జు జన-మిన్ -వాు కొ 

ఖీ ఫతన్. -ఖాలూ-లా-తఖఫ్ -9 న్నా-ఉర్. -సీల్నా _ఇ లా-ఫావి-లూత్. 71, వమ్ 
న టీ 

రఆ'తువూ "ఖాఇి-మతున్-ఫ జపికల్- ఫాబప్-షర్ నాహో-బి- ఇస్ హాఖ-వ-మి 
టీ! లాలీ అం ద్ర నాణాల 

న్-వ-రాఇ-ఇస్ వోఖ'యఆ-ఖూ బ, 72. ఖాలత్ -యా--వెలతె-అ- అలిదు-వ-అనా 
జా అజాత లకి లాం అజూ-జన్ -వ-హో జూ-బఅలి- మై ఖన్. -ఇన్న-హోజా-లసై ఉన్ -అజీబ్ , 78, ఖాలూ 

అంద్రా 
అలానే 

_అ-తఆఅ-జపవీన-మిన్ -అమ్ రిల్లాపీాా రహ్మూతులాపా-వ-బర కాతుప౮య-అ లై రమ్ు- అ 

వాలల్ -ై తి-ఇన్నవూ-పజామాద్గుమ్ -నుజీద్, 74. ఫ లమ్మా-జహాబ-అన్ "ఇటా 
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పీ--నుక్ రౌడ-వ-జా-అత్ -వల్ -బుప్రా-యుకాదిలునా ఫీ-ఖామి - లఅలూాల్, 

75, ఇన్న-3 చాాహీమ'లహాలీమున్ -అవ్వాహుమ్-ముసీబొ. 16, ంయాలి(బాహీము 
త్ో 

క్ 

అఆ-ఎజ్ అన్ -హోజా ఇన్న హూ-ఖడ్ -జాల "ఆమ్ రు-ర క్స్ క-వ-ఇన్న వహబుమ్- ఆతీ 
ఈటీ దె 

హీమ్-అజాబున్-౫ రు సుక్-దూద్. 
69. మటియు నిశ్చయముగా మాదూతలు సంతోవషనవార్త తీసకొనిం బా) 

హీ మున్ద్దకు వచ్చి సలామ్ అని పలికిరి. ఇ(ఛౌహాయ సలామ్ ఆని పు కను, 
కిద ఆలన్యము చేయక కాల్చిన ఆవుదూడను తీసికొనివచ్చెను. 70. “జబ 
ఆతడు వారి చేతులు దానిచుట్టు పోకుండుటను చూచి అదం మనన్సుబో వారికీ 
భయప డెను. అపుడు వారు నీవ్ర భయపడకుము, మేము లూతు యొ కో... కుణను 
వారియొద్దకు పంపండినాము ఆని పలికిరి, 71. మజీయు ఇ బాస్ ముభార్య 
నిలిచియు జను. అపు డామె నవ్వెను. వీదప మేము ఇస్ వోయి వుట్టును, నంట 
ఇస్ హోఖు తరువాత యాఖూబు కలుగును అను నువా ర్త ఆమెకు నిచ్చిన, 76, కీహో! నాకు బిడ్డ పుట్టునా ? మణీ నేను మనలిదానను, మటి యిీానాభగ్త 
ముసలివాండై యున్నాండు. ఇది వాల ఆశ్చర్యమైన మాటగా నున్నాెణీ అని 
యామె పలిశను, 78, వారు “నీవేమి P చేవుని యాజ్ఞ నినంనోు ఆశ్చర్య 
పచుచున్నావా ? ఓ యిటివారలార ! మోకు "దేవుని యనుగ)వాము శు ఆతని కు భములును గలను, అతండు స్తోతలీయు:డు, ఘనతేగలవాంశు అని "జీవ్లాతలు పలికిరి, 74, ఆ వీదప బ్రబాభహీమునండి భయము తొలయంగా ఆతనికి నంతోష్ష 
వొర్త రాయగా లూతుయుక్క_ జాతివారి విషయము మాతో వొదింపసాెగెను. 75, నిశ్చయముగ బ్ర బాహీము సహనముగలవాండును, మెత్తని వ్యృాదంఠ మగల వాడును, చేవునికైపున తిరుగువాయను, 76, ఓ యివాహీము ! దీనిని వదలి వెట్టుము. నిశ్చయముగా న్మీపభువుయొక్క యాజ్ఞ వచ్చి వేసినది మలి లూశు జాతి వారికీ ఆపద రానున్నది, అది తప్పదు ఆని పలికిరి, 

వ్యా॥ 69. ఇ బాహిము (పవక్రోకును లూతు[పవక్ష కును చాలస బంధ యు గలదు, అందువలన లూతు ప్రవక్త విషయము ' తేలుప్ప్రటకుముంను (1 చాహీను (ప్రవక్త విషయము కూడ నిచ్చట చెప్పయడుచున్నది, -జీవదూనలు SEY (ప్రవక్త యొద్దకు పోవును ఇ్షబాహీమ (ప్రవక్రయొద్దకు వచ్చి నీవ భీ? సా రాయందు ఇస్ హోఖు అను పుత్రుండు పుట్టును. ఆతండు దేనికి యుండు దెవుడు లూతు (ప్రవక్షను విశ్వసింపని దుష్ట జనులను నలిసరకీంయును అను వాస్త దెలికీరి, చేవదూతలు వచ్చి ముందు సలామ్ జేనీరి, జానకి NU హీముప )వక్తకూడ జవాదిచ్చెను, చేవదూతలు సుందరవంతులై న ,మాననుల రూవము దాల్చి వచ్చినందున ఇ బాహీమయుపవక్షవారు "దేవదూతలు అని గుర్తిం 
ణు 
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పక సామాన్య నునువ్వ్వులు వచ్చినారని తలంచి శీ శుముగా నింటిలోనికి పోయి 
ఒక యావుదూడను జబాచేనీ భాగుగా కాల్చి దానిని దెచ్చి అతిధులకు 
'విక్సైను, 70. చేవదూతేలు దానిని తినక యూరక కూర్పుండియుండిరి, ఆ కాల 
ములో ఆలిధథులు భుజింపనిచో నెదో యొక చెడ్డతేలంవుతో అతిధులు వచ్చినా 
రని లేలంయచుండిరి, దానినిబట్టి ఇ(బాపీాము[పవక్త్ష జాదరి వారికి లోలోపల 
భయప డెను, చేవదూతలు చూచి ఓ (వక్తా! నీవ భయపడకుము. మేము 
దేన్రనీ దూతలము, మేము 'దేవుని యాజ్ఞపాంది లూతుకులమువారిని శిక్షీంచు 
టకు పోవుచున్నారము అని పలికిరి. 71. అపు డచ్చట వీవీ సారా నిలిచియుం 
డెను, ఆవార్త విని సుతసముతో న వ్వెను, అవుడు "దేవదూతలు వీవీ వారాతో 
నీకు ఇస్ హోఖు అను ప్కుతుండ పుట్టును ఇన హోఖునకు యాఖూబు ఆను ఫు 
(త్రుండు పుట్టును అని నంతోషవా ర్త వినివించిరి. బీవీ సారా వయస్సు చెల్లిన 
ముదుసలి యామె. ఆమెకు సంతౌనము లేకుండెను, ఆమె సవతియగు వీవీ హోజ 
రాకు ఇస్మాయీలు అను. పుత్రుండు గలిగియుండాను, కావున ఆమెకు కూడ నం 
తానావేక్న యుండెను, కాని వయస్సు చెలిపోయినందున బిడ్డలు గలుగరు అని 
ఆశ వదలి పెట్టియుం ణెను. "దేవదూతల వూటలు విని యాశ్చర్యమునొంది చేను 
ను నాభ రయును వయస్సు చెల్టిన ముదుసలివారలము , మా నెట్టు బిడ్డలు గలు 

గుదురు. ఈ స్థితిలో బిడ్డ గలుగుట చాల యాశ్చర్యమే అని పలికెను, 78. 
అప్పుడు "దేవదూతలు “వమి నీవ దెశ్వనియాజ్ఞను గూర్చి ఆశ్చర్యపడుచున్నా వే! 
మిరు (ప్రపక్త గృహస్థులు, బేవుని శ_క్తిరహీమలను ఎణింగి నవారలు, మివై 
దేవుని యను[గపవామున్నది. మికు చేవునినుడి శుభములు నలుగుచున్నవి! 
మోరు "దేవునికి కృతజ్ఞతేలు సలుపుచు చేవునిని స్తుతింపవ లెను, నర్వస్తుతులకు చే 
వుంజే అర్హ్ము-డు, ఆతడు గొప్ప ఖభఘునతగలవాయ అని పలికిరి, 74, ఈ మాటలు 

వీని ఇబాహీము ప్రవక్త మనస్సు కొంతుచి యాతనినుండి. భయము ల్ లంగ్ 
బోయెను. అపుడు లూతుకులమువారి విషయము "జేవదూతలతో వాదుచును 
అచ్చట 'బేవుని (ప్రవక్త లూతు ఉన్నాయ గదా! ఎట్టు వారు నాశ మొందు 
దురు అని పలుకంగా దానికి దేవదూతలు మేము లూతును, వి శ్వ్వాను=నుకక్షించి 
కాపాడుదుము. వారు శిశ్నింపంబడరు అని పలికిరి, ఇ(బాహీము ప్రవక్త బాల 

దయయును, కనికరమున్సు సవానమునుగల యాళతండు, కావున లూతుజాతివా' కి 
రానున్న ఆపద తొలగిపోయిన చాగుుడును అని చేవదూతలతో సంభా 
వీంచెను, దానికి ఓ యి(బ్రాహీమయు ! "దేవుని సెల వెనది, దుష్టులకు రానున్న 

అపద తలతొల:గిపోదు. వృథా నీవేల చింతి.తువు, ఈవిషయము వదలి పెట్టుము 
అని సమాధానము పలికిరి, 
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ఇ జాతే 

77, 7, వలమ్మా-జాఅత్ -రునులునా-లూక్రన్ -సీఅ-బిపామ్ "వనజా; SO గపాయ్వె అస్త 

ర్- -అన్-చఖోల-నోడా-యామున్-లపీచ్. 78 వ-జా" అహూ-కాాన ము హూం “యువాం 

న! 

రఊోన. ఇలై పీ--వమిన్ _? -ఖుబ్లు శానూ-యల్- మలూ-నశ్ సయ్య -ఆతి- ము *+లఅల-యాం. ఫా 

మి మి పోఉిలాఇ నా స్రీ వున్న -అత్-వారు- లపక్ -ఫల్-త్సుల్లానా. వలా - తక 
a ఆలానే 

జాని-కీ-దే -ఫాఅరై న న మిన్ -కుమ్ -రజు-లుర్, రషీద్ 70ఖాలూ-లఖద్ -లలికొత. మూ 

లనా- క్రీ -బనాతికమిన్-నాఖ్ ఖన్- -వఇన్నక-ల. తఆలము. మానురీద్, 80. ఖః ల 
weal 

న్ న్న_లీ. దీకుమ్ _ఘవ్వతన్ "౬ -ఆవీ-ఇలా-రుక్ నిన్ -షడిద్.రి1 ఖాయూ-యంలూసా. 

ఇనా ష్ష-రునులు. -రబ్బి క. లన్-యయసీలూ _ఇలై, కఫం అశ్ రి-బి-అహ్ భిక్ష -వి-ఖుత్ ఇమ్ = యము 
నల్-ఆ చైలివలా యల్ -తకి ల్-మిన్-కుమ్ - అవా-దున్- ఇల్లమ్ -రఆఅ-శ్రకా -ఇన్న 1; నలా. 

ర RY అలాల అంాంిటీనే ముసీబుహాో- మా-అసాబవాక్ -ఇన్న-మౌ-బ్రవ వాుమున్స్ -నుజ్ సాలు” CO - సన్స్ - 

నుబ్హాుబి. ఫిరీబ్. 82. ఫలమ్మా జాఅ-అమ్రునా-జఅల ఏ-ఆలి-యవోో నె “ని లవళ జల జాలీ టీ 

వలమ్తర్నా-అలై హో-పీఃజా రతమ-మిన్ -నీజ్ జ్రీలిమ్నుక్ బు బాద్, ఏల సమసినుర్టాని 

తన్ -బ్వన్ట రబ్బిక-వ మా-హియ-మినజ్ జూలిమీన-నిబ కద 
77. మజీయు మామాతలు లూతు నొద్దకు రాయగా ఆతు నొరి శాకవలన కూల వరస యా మెను సజీవ రివలన ఆతని ననున క్రో వ్రమాయొను. నకి 

ఆతనియొద్దకు క వచ్చిరి, మణి వారు సూర ముసుడియు. ఇడపనులు చేయుచునుండి-. అవుడు లూతు క్లీజనులా రా |! ఈ సాతుమా), boy షర - వీరవరి కంకును మోకు పవితురాం। దుగానున్నారు. కావున మార చేవునికి యసపండు, మణి నాయ తెథుల విషయమున నను న్ను అవమానెంప్రక్రుంక్ష, ఏమై సీత్రూ ఏట్లో or CL మంచిమానవు(డు లేడా అవి పలికెను, 79, అన్రఢు వారు, నీఘాను భతో మూకీగే అవసరము లే లేదను విషయము నీక దెలినియే యున్నది, మటి మేను కోరానని నీర్ చెలియుకు అ?పలికిరి, (అవుకు) లూతు మిమ్ము మాగ్కొను బలము నాళున్నచో గను ఆశ యించుటకుంగాన్తు బల మెనకుట్రుంబయు నారు న్న్చో "సంచ చాపం 
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వారివాగ్టానకాలము ఉదయమున్నది, ఏమి ! ఉదయము సమీవింపలేదా 1 అనినలిక్షిరి, 
ర2. ఆవిదప మాంయ్యావచ్చినవుశు ఆయూరును తల క్రిందులుగం శేసివేసి 7సెలుక 
"రాళ్లను వరుసగా వారివై మేము కరివించి తిని, 88, అవిన్మీపభువునుండి గుర్తువేయం 
బడీయుం డెను, మలీ ఈ వురము ఈ దుర్మార్గుల నుండి దూరముగ తేద, 

వ్యా 77. చేవమాతేలు సుందరమైన మానవరూపము దాల్చి లూతు 

(ప్రవక్ష్హ్రయొద్దకు పోయిరి, లూతుప్రవక్ష్త వారు "దేవదూతలు అశిగుర్తింపక యతిథులని 
తలంచెను. అతిథులు వచ్చినవిషయము దూర్మార్లులకుం టెలిసిన చో వారు వచ్చి దుష 

తము చేయుదు రేమోఅని దుకిఖించివునన్సు లోకక్టపడెను, అతిథులను రశ్రీంచుటక్రీ 
నాయొద్ద బలములేచే. ఈ దినము ఎట్టుగ డుచునా. ఇదిచాల కష్టముగ నున్న చే 
అని చింతించుచుండెను. 78. సుందర వంయతూైై న అతిథులు లూతంవద్దపవచ్చి 
యున్నారను వార్త దుష్టులకు దెలియగానేే వారు పరవశులై. పరుగెత్తుకొని . 

లూతువద్దకువ చ్చిరి, ఈద్రుష్హులు చాల చెడ్డపనులు చేయువారు. వీరు పురుషులతో 
సంభోగిం దువారు. ఈదురా గర్షయునందు వారు పడీయుండి, ఈ చెడ్డపనికిలగాను 
వారు లూతూోోద్దకువచ్చి యీ అతిథులను మాకు నొసంగుము. నీవెందులకు పీరిని 
అతిధులుగా బేసీలివి అని బలవంతము వ2ేయసాగిరి దానికిలూతు జనులారా! 

మీకు కావ లెనంకొ నాకుమా రైలుగలరు, వారినిచ్చి ముకు “ఇెండ్రిచేయుదును, మతి 
యితర పడుచు (స్రైలున్నారు. వారితో వివాహమౌాడుండు. ఇది మికు చాలపవిత్ర 
మైన మార్గము, వురుషులత్రో సంభోగించుట - అసహ్య కార్యము. చాల చెడ్డది 
నా అతిథుల విషయమునన్న అవమౌానింహుండు, వారియెదుట నన్ను అవమానించుట 
సాయతిథులను అవమానించి నట్టగును. ఏమి మిలో ఒక్కడైనను నామాటలు 
(గంహించు నుంచివాంథు లేయా ! అని. పలువిధములుగ బోధించెను, 79. శాని 

దుష్టులు వినక నీమాటలు అటుండనిమ్ము, నీకూతలతో మాకు అక్కలులేదు. మారు 

(స్రీలు పనికిరారు, మాకువురుషం లే కావలెను, ఈసంగతి నీపందెలిసి కీ యన్నది 
అని తమ దుష్టత్వము వెల్లడిం చిరి. 50. అంత లూతుష్రవక్త, దుష్టుల యై శము 

తెలిసికొని అతిథుల మానము నెటకాపాడుదునా అనుతొండజిపొటుతో నాకు 
బలమును, కుటుంబము నుండిన దుష్ట్రులతో మార్కొని అతిధులను కాపాడును నే 

అనిపలి కెను, 81. ఇంతవణకు "దేవదూతలు ఊరకయుండిరి. లూతు(పవక్త ఛీతిల్సి 

చాలచింతించుచున్నాయని యొఅింగి ఒలూ తు! నీవు చిం తింపనక్క_అ లేదు. మమ్ము 
నీప్రభువగు "దేవ్రయపం పెను. మేము దేవదూతలము* ఈ దుష్టులు మాకేమియుండే 
యంజాలరు, నీకును ఏలాటి శీడుచేయంజూలరు. ఉదయముకాలా నే దుష్టులకు 

"దేవుని శిక్షరానున్నది. కావున నీవు నీయనుచరులను వెంట బెట్టుకొని కొంత 
రా|తియుండంగనే యూరువిడి చిపొమ్ము. పోవునవుడు వెనుకకు తిరిగి చూడకూడ 

దు కాని నీభార్య మాత్రయ దుమ్టులకు రానున్న శిక్షకు లోనై నశించును.కావున 
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తెల్లవాజక పూర్వమే బయలుదేరుండు, చూడుడు ఉదయము సమిోావింపనున్న గి 
మిరు సంతోషపడుండు అని లూతుతోపలికిర. లూతుభార్య దుష్పులతో కలిసి 
యుండి యెవ్నరెన పురుషులు తనయింటికి అతిథులుగా వచ్చినచో దుష్టులకు 

దెలుప్రచాండెను, అందువలన ఆమెకూడ చేవుని కోపమునకు సాలాయొను, 82:88, 
“దేవదూతలు ఉదయకాలము కారలూనేయూరును తల క్రిందుం గ చేసి-వేనీ వెనుం 

చి రాళ్ళవాన కరివించిరి, ఎచ్చటనున్న దుష్టులు అచ్చటనే పడిచచ్చిం. రాళ్తుుప 
త్యేకయుగ గుర్తువేయబడి యెొకవిధము-గానుం డెను, రాళ్లు వరుసగా కురియుయం 
డెను. లూతును ఆతనితో(బాటు విశ్వాసులును రశ్షింపంబడిం, దుష్టులను నశింప 
'చేయుళిక్ష దారముగ లేదు, (పతికాలములోను దుష్టులకు ఆపద సమీపములోనే 
యుండును, కేక దుష్టులు నాశ మొందిన యూరు దూరములో లేదు. అవి మదీనా 
పురమునకును సీరియా దేశమునకు మధ్యనున్నది. ఆమార్షమున పోవువారికి అన్నట 
పాడుపడిన వోటు కనంబడును, 

రశ వ ఇలా-మద్యన. అఖావుమ్-వువి-బన్ -ఖాల-యాఖా-మిఆ-బుదుల్లా 

హ-మా-లకుమ్-మిన్-ఇలాపిన్-గారు వూ-సలా - తన్-ఖునుల్ -మిక్- యాల- 
లీ DD 

వల్ -మీజాన-ఇన్నీ -అరాకుమ్-బి- ఖా రిన్ -వఇన్నీ -ఆఖాఫు-అ -ల-కుమ్-ఆజాబి-యా 

మిమ్-ముహీ ల్ + 85. వ-యా-ఖామి-జాఫుల్ -మిక్ -యాల-వల్ -మాజాన-బిల్ 
లీ లీ కా ~~ 0 5 

ఖిస్ తి-వలా-తేబొ-ఖ-నున్నా స-అన్-యా-అవుమ్ వలా-తఆ సా- ఫిల్ -ఆర్ జి-ముఫ్ 

సిదిన్. 86, బ-ఖయ్యి-తుల్లాహి" ఖైరుల్ -లకుమ్ -9న్ -కున్తుమ్-మూమినీన-వమా 

అనా.అలై కమ్-బి-హాఫీజ్, 
రిక, మణీయు మద్యను వారియొద్దకు వారి నసెహాూదరుండగు 'హువిబును 

పంపితిమి. ఓ జనులార ! మారుచేవునినే వూబింపుండు, ఆతడు తప్ప మికు వే 
యి పూజ్యుడు లేడు మలి కొలతలోను తూనికలలోను తక్కువ చేయకుండ 
మిరు సౌఖ్యములోనుండుటను నేను చూచుచున్నాండను. మలి క్రమ్ముకొను 
దినమునందు మీకు శిత్న కలుగును ఆని నేను భయపడు చున్నాను, రిక్. నుఆి 
ఓ జనులార ! న్యాయముగ కొలతను తూనికను పూర్తిగ నియ్యుండు. మజి ప్రజ 
ల వస్తువులలో తక్కువ చేయకుండు, మజి భూమిలో నుపద)ివములు చేయకు! 
డు, రిథ, మీరు విశ్వాను _లైనచో చేవుండొసంగిన లాభము మోకు మేలైనది, 
మతి నేను మాకు రత్సకుంయను గాను అని వువిబు పలెను. 

వె! 84. మద్యను వారి విషయము ఆరాఫ్త సూరాలో (వాసీయుస్నా 

ము. మద్యను వారు విగ్రహములను పూజించుచు తప్పు కొలతలు తూకములు 
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పెట్టి ప్రజలకు వస్తువులు తక్కువ గా నిచ్చు చుండిరి, అట్లు చేయకూడదు. 'జేవ్చని 
నే ఫపూజింపుండు, ఆతని శిక్షకు భయపడి యుండుండు, ఇప్పుడు మీకు సరపవలును 
సాఖ్యములును లభించి యున్నవి, మీరు పాపములు విడనాడనిచో చేనుని శిక్ష 
మిమ్ము కమ్ము కొనును అని ఛభయబోధథ వువబు (ప్రవక్త జనులకీ చ్చెను. 85. ఓ 
ప్రజలారా ! ఖ్రంతవలణకు మూరు కొలతలలోను తూకములలోను చేయుచున్న 
అన్నాయమును వదలిపెట్టి న్యాయముగ కొలతలు తూనికలు సరిగ నుంచుండు, 
ఇ్రదేగాక ప్రజల సొత్తులను నష్టపఅచక సరిగ వాగివారి వస్తువులను వారికీ.నొ 
సంగుండు, దేశములలో ఉపద్రవయులు చేంరుకుండు. కాంతిని భంగపతిచకుండు, 
మద్యను వారిలో కొండలు దొంగతనములు దోవిళ్లు చేయు చుండిరి. కావున 
ఇట్టి పాప కార్యములు చేన్ యల్లరులు చేయకుడని (పవక బోధించెను. 86. 
న్యాయము గను ధర్మము గను సంపాదించి తగిన ఖర్చులు చేని మిగిలినది కొంచె 
మైనను అది చేవుని యన్ముగహము 'కాంబట్రి అది చాల మంచిని, ఆఅన్యాయముగ 
లోక్రలనొమ్ము తప్పుకొలతల వలనను తప్పు తూనికల వలనను దొంగతనము వల 
నను సంపాదించిన చాల సొత్తుకంయె న్య్యాయయముగ నుపాదించిన కొద్దిసామ్ము 
చాల (గేవ్షమెనది, ఇది విశ్వాసులకు (నష్టమా, నేను మీకు బోధ చేసితిని ఇట 
మోియిష్టము. నేను బలవంతము చేయువా(డను కాను అనిషువిబుప్రవక్తృపలి కెను, 

0 = ర 

87. ఖాలూ-యాషువఐబు-అనలాతుక- తాముపక ఆశ్ నల్ -రుక-మా-య 
అకిడ అజ 

అబుదు-ఆబా-ఉనా-జి-అన్ -న ఫ్ -ఆల--థీ అమా లినాామా-నషా ఉ-ఇన్న క-ల-ఆ 

న్తల్ -హలీ"ముక్-రషీద్, 88, ఖాల-యా 'ఖామిలర-ఐతుమ్- బన్. కున్తు-ఆ 

లా-బయ్యి_న తిమ్-మిర్ -రట్బి-వ-రజఖనీ-మిన్ "హు-రిజే -ఖన్-పాసనన్_.వ-మా- ఉ 

రీదు-ఆన్ -ఉ-ఖా-లిఫక మ్-ఇ లా _ మూా-అన్-నహో-కు మ్", ఆన్ వు-ఇన్-ఉరీదు - ఇ 
వాన్. 9 —తెంతిదా అవాలి — 

ల్ "ఇస్ లాహ-మన్ -తతఅతు-వనూా-తే ' ఫీజా-ఇల్లా-బీల్లాపి-అలైహి-తవక గాల్ 
చాన త్ర తు-వల్ల లెపొా ఉనీబా, 69. వ-యా-ఖామి-లా-యజ్-రిమన్న క్రమ - మీ ఖాఖీ- 

అన్ -యుసీ-బకుమ్_మిస్లు-మా అసాబ-ఖామ._ నూహిన్ -బె-ఫామ-వాూదిన్ _ కొ 

భౌమ-సాలి-హిన్-వమా-భాము' లూలతిమ్-మిన్కుమ్-బిబఈద్ . 90, వస్-తక_ 
ఫిరూ-రబ్బ-కుమ్-సున్భు- తూ బూ_ల లెహి-ఇన్న-రబ్బీ- రహీమున్ - వదూద్, 

జీ వానా లీ ౯ లు 

91. ఖాలూ-యా-ష విబు-నూ-నఫ్-ఖవాు-క సీరమ్మి మ్నా-తఖూలు- వవ్తన్నా - 
pa. | 

pr 
0 టీ 

లనరాక-ఫీనా- జ ఈసన్ -వలొ-లా -రహాతుక-లరజన్నూ క-వ-మా-ల న్న_అలైనా బి 
91 
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ఆజీన్, 92. ఖాల-యా- నాము: -ఆ-రహొతీ- అ"అక్ జు-అనై. -కుమ్ -మినల్లాప్-- వత్ 

తఖజ్-తుమూవా- -వరా-అవమ్-బీవ్- -రియ్యన్ -ఇన్న-రబ్బి-బెమా- తతములూన 

ఆదీ దా 
లీ! 

మహీ శ్. 98. వయా” ఫా-మిలీ వములూ-ఆలా మకాన' _తికుమ్ ఇన్నీ - ఆమిలున్ - 
టీ లీ 

సొఫా తల్ 5-లమూన- మన్- యాశీపి--ఆజాబున్ -యుఖ్ -జీహీ-వ-మన్ -సువ-కాటి 

బున్ -వర్ _తఖబూ" ఇన్నీ -ముఅకుమ-రఖిబ్ : 94, వా లమ్మా- జాఅ-అమునా -నజ్ 
వలీ 

ఎదైనా ముని-బిన్-వల్ల-జీన-ఆమనూ-మల “పటా - --బి.రవాం' మతిమ్ _మిన్నా-వ-ఆఖ్బు 

జతిల్- లజీన-జల-ముస్ - సెహకతు-ఫ-అఆస్ “బవూ- ఫీదియా-రిహిామ్ - జా సీమీన్, 

95, క-అల్ -లమ్-యగ్-నౌ ఫీహా-అలా-బుఅిదల్ -లిమద్యున కమా - బల్వదల్- 

సమూద్, 

87, వారు ఓషువబు మౌతాత ముత్తాతలు వూజించుచున్న "దేవతలను 

మాసాత్తులలో మాయిష్ట ప కు ప) కారము గా మేము చేయుట వదల వలెనని నీకు 

నీనమాజు నేర్పినదా! నీవ్రచాల సవానముగలవాండవుగాను ముచివాయడవుగా ను 

_న్నావే! అని పలికిరి, 88. అపుడు షుఐబు ఓ జనులార! చూడుడు నేనునా 

' ప్రభువుయొక్క సూచన ననుసరిం చుచు ఆతనినుండి మంచి భాగ్యము పొందియు 

నేనెట్లు మామాట వినుదును, మలి నేను మీకు నివే.ధించు దానికి విరుద్ధముగా 

చేయుటకు "నేను కోరలేదు. నాక్కుసాధ్య మైనంత వణకు సనరించుటకు చు కోరు 

చున్నాండను. మణి దేవుని సహాయము వలననే నాయత్నము నెర వేలును, ఆ 

తని వెననే నేను ఆధారపడితీని,| మలి ఆతని వెవునశే ' తరుగుదును. 89, మణీ 

ఓ జనులార ! నాతో చ్వేషము చేసీ నూహు ప్రజలకును లేక యూదు[ప్రజలకును 

సాలిపో జనులకును లభించిన ట్టి శిక్షకు మారు పాత్రులు “రాకుండుంయు, మజీ 

'లూతు పిజలు మాకు దూరమున లేరు, 90. మజిమారు మూపభువుతా మీ పొ 

పముల క్షమాపణ వేయి యాకన్నివెప్పనరు నురలుండు. నిక్సయముగ నాప్రభువు 

దయలగల వాండును (స్రమించు వాండును ఆని షువిబు పలికెను. 91, అఫుడు 

వారు ఓీమువిబు! నీవు పలుకు మాటలు చాల మట్టుకు మేము[గహింపకన్నాము" 

మణి నీవు సూసుఘములో బలహీనుండవుగా మాకు కనబడుచున్నావు, మణి నీ 

కుటుంబములవారు లేకున్న చో నిన్ను తాళ్గీతో రువ్వి కొల్టయుందుము. మణి 

నీగారవము మా యొద్ద నేమియు లేదు అని పలికిరి, 92. (అపుడు) షుఐబు ఓ 

జనులార ! "దేవుని కం'కును నాకుటుంబము మోాయొచ్ద ఎక్కువ గారవము గలిగి 

యున్నదా ! మణీ చేస్తునిని మఅచిపోయి యాతనిని మీ వీపు వెనుక పడవైచి 
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నారా! నిశ్చయముగా నాప్రభువు మారుచేయు పనులను (కమ్ముకొని యున్నాం 
డు, కీర మణి ఓ జనులార! మారు మీచోటున మాపనులు చేయు, 
నేనుకూడ నాపని చేయుదును, శి భుయమలోచే అవమాన పణు చునట్టిశిక్ష యెవరికి 
రానున్నదో మజువరు అబదములు పలుకుచున్నారో మారు ెలినీకొనలలరు, 
మణి మారును వేంచి యుండుండు, నేనును మీతోంబాటు -వేంచి యుందును 
అనిపలిశెను, 94 మణీయు వూ యాజరాంగా మవిబును ఆతని -నంటనుం 
డిన విశ్వానులను మా యనుగ్రపాముచే రక్తి ంచితిమి, మతి దుర్మ్శార్లులెనట్టి 
వారికీ భయంకరమైన శబ్దము వచ్చి పట్టంగా వారు తెల్లనాటుసరికి తల(క్రిందులుగ 
తేమ యిండ్లలో నే పడి చచ్చిది, 9, వారచ్చట ఎన్నడును వసించి యుండ లేద 
ననట్లుగ ,నెయిపోయిరి. వినుడు ! ఎట్టు నమూదువారికి శాపము గలిెెనో అటు 

లే మద్యను వారికిని శాపమున్నది, 
వ్యా॥ 87. షుఐబు ప్రవక్త బోధను యవీశ్వానులు విని పరిహాసము గా 

కీయి షువిబు! నీను చాల పెద్దమున ష్యుంవుగా నున్నావు. మా జనులందటిలో 
నీవు ఒక్కడే మంచివాండవు గా నున్నావు కాబోలు! మిగిలిన వారందజు 
మూయథులా! నీబోధ అటుండనిమ్ము | ఫూర్వమునుండి వచ్చు చున్న మాతాత 

ముత్తాతల యాచారమగు విగబో రాధనను వదలి వెట్టి మాధనమును మాయి 

పూను సారముగ ఖర్పు చేయక మా చేతులు కట్టుకొని యుండవలెననియు నీ (పొ 

రన (నమాజు) మాకు నాజ్ఞావించుచున్న దా ! అటులైన నీ పార్థనలు నీవు చేసి 
కొనుము! మా జోలికీ రాకుము. లౌకిక వ్యవహారములలో నీవు చొరకుము 
మాయిష్టము చొప్పున కొలుతుము తూయుదుము అని పలుకసాగిరి, 88, డాని 

కి (పవక ఓ జనులార! జేవుంయ నాకు సూచనయును సన్మార్ల్ణ మునొసంగి యు 
న్నాండు, ఆతని యను[గపాము వలనమంచిభాగ్యామగు [పవక్తపదవి లభించి 

యున్నది. మా మాటలకు భయపడి-నేను చేవుని ధర్మములను మత పిచారము 
ను వదలంజాలను, మామాట వింను. ఏ పాపశార్యములను గూర్చి మోకు నివే. 
ధించు చున్నానో యా పాప కార్యములు నేను చేయుటలేదు, మోకు బోధించు 
చున్న సత్కా_ర్వ్సములు నేను ముందుగా నే ఆచరించుచుచున్నాను, నాబోధకు 
వ్యతి కము గానాయాచారము లేదు, కావుననాబోధ నిర్శలమైనదికాదు ఆని మో 

రెట్లు నన్ను నిందింపంగలను? "నేను మోయుభయ లోకముల సీతని సవరించుట 

కు యత్నించు చున్నాను, మోకిిపుడున్న హీనస్థితి పోయి మాకున్నత స్థితి 
రావలెనని నాకోరిక. దానికింగాను నాశక్షికొలంది ప్రయత్నము. సాగించుచు 
న్నాండను, నాయత్నము ఫలించి నాయత్నము సాగుట దేవుని సహాయము వల 
ననే యగును. కావున నేను ఆతని మైననే ఆధారపడి యున్నాను, నా (పతి 

పనినిగూర్చి ఆతని సముఖముననే విన్నవించుచు ఆతేనివై పున కేనురలు చున్నాను, 
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89. కావున మారు నాయందు 'దే్యేషము గలిగి పాపకారస్టములు జీని 

త్రికేని మాకును మో ఫూర్వికులగు నూను మొదలగు (ప్రవక్తల జబాతివారిక్ 

లభించినట్లు శిక్ష మాకును లభించును. ఆదుర్మాగ్లులు డేనుని పపక్ష గు నూ 

వబ హదు సాలివాను తిరన్క-రించి శిక్షకు పాత్రులై నశించిరి, మణి అగా 

కుభనువారి కాలము మాకు దూరముగ లేచే, మోకు పూర్వము నమూన rn 

లోనే వారు తమ పాపముల ఫలితము వొంది నళించిదిగచా! 90. కుం స 

రు బుద్ది తెచ్చుకొని యికనైన మాపాపముల క్షమాపణ ేననిత్ో నే యలను, 

-జేవుంయ్ చాల దయ (పీమలు గలవాండు, ఎట్టి ఘోర పాపము “నైనను. సను 

పూర్యకయుగ క్షమాపణ కోరిన చో తమించి కరుణించును ఆని నళి డేను, 

91. దానికి జనులు బోధను విని (గహీంచియు "ద్యేషముతో కానటెనని ఏసు 

య్య్యా!నీవు బోధించునది చాలమట్టుకు మేము (గహీంపకసన్నాయు.. వ్'మో గ 

వదరుచున్నా వే! నీకు బలముకూడ చేశే, ఇ స్థితిలో తోకనుుతరకి తో బక క 

యు సెంచుకొను చున్నావే! నీ గారవముకూడ మా యొద్ద లేదు. ఎన్ను గర 

వించి వదలి చెట్టుట లేదు, సీకుటుంబమువారు మాతో కలిసియుం షరతు, కాను 

వారి మొగము చూచి నిన్ను వదలివెట్టు చున్నారము. తేని వోనన్ను గాని తో 

రువ్వి చంవియుదుము నుమా ! అని పలికిరి, 992, దానికి వువజు సను సు 

మాటలకు విచార పడు మన్నాను మారు నన్ను వదలిపెట్టనస ఎ కుకీయాలాబ ౫5 

వమును బలమును చూదియా ! నేను -జేనని (పవక్నను. నత్యమ్రైన గమన సశ * 

చనలను మోకు తెలువుచు చూపుచున్నాను ఆనికాదా. అటు ఆన యు. జీ 

వుని గారవమును బలముకంశు నారుటుంబ నారవను ఎకు న గా నున్న దో f 

మోరు దేవుని శక్తి మహిమలను మజుచిపోయి యాత్రనిని "ఏనుగ తుచ గ | 

అటులెనచో మారు CR ను నుకొనుండు, మోరు చేయు న్వు గార్యుములు గా 

ను లేప్పీంచుకొనం. జూలరు, 9. నెరీ మూతకు కం 
ద్వేషములో నే పడియుండి మిపనులు, మారుచేయుండు,. జను నం * నము స 

నము వై అ పొందుదురో మువరునత్యనవంతు ౪” ను :.*వరుజట 
ద్ద పులుకువారో తెలియనగును. కావున మన నుందటి ము "జీవుతిమం 

కరే యెదుకుచూచు చుందుమ అని పలికెను, 94. ఆకినప ఆం * వ వునపుత్ని 

నం కష్టము గలిగి అవిశ్వాసులు తము యి కలశ పద ఇ న్చిరి 

డును వనించి యుండలేదు అనీనట్లు దముట్ట నళించిరి. వారు ఆనా; "సెన 

ల ఘు వ్యారెపోయిరి. ఎటు నమూయవాా తు సను 
కళ్ళు 
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వలనచ చ్చిరో అటులేమద్యనువారుకూడ చచ్చిరి, వీరుభయులకు ఒకే విధమైన 
వొాపము (వినాశము లభిం చెను, 

96. వల-ఖద్-ఆర్-సల్నా యూసా-బి-ఆయాతినా-వసుల్-చోనిమ్.మ 

విన్, 97. బలా ఫిర్ జెన-వ-.మల-ఇపీ-ఫజ్ .తబఊ అమ్ ర ఫిర్ జౌన-వ - మా- 

అమ్రు-ఫిర్-జౌన-బిరషీ ద్ , 98, యఖ దుము-ఫామహూ-యామల్ యామ 

తాఫ-కు-రద- వహుమున్నార వలీ సల్ -£ _విర్ దుల్ -మారూద్. 99. వ-ఉత్ విష 

శీ_హోజిహీ- అల్ _నతన్ -వ- యానల్ ఖ: 'ఖియా-మతి- బీన రొ-రిఫ్-దుల్ మర్ఫూద్, 

96,97. మణీయు నిశ్చయము గా మేము మూసాకు మాసూచనలను స్ప 

స్ట్యమ్రైన సనదునిచ్చి ఫిఠాను యొద్దవను ఆతని నాయకుల యొద్దకును పంపితిమి, 

పిదప వారు ఫిరాను యొక్క యాజ్ఞను అనుసరించిరి, మణీ ఫీరాను యాజ్ఞ సరి 

యమైనదికాదు, 96, తీన్పుదినమునందు ఫిరౌను తేన జనులకు ముందుముందుగా నుం 

డును, కదప వారిని అగ్ని లోనికి గొనిపోవును, మతి వారుపోవు స్థలమగు నర 
కయ చాల చెడ్డది. 99, మణీ ఇబ్రహాలోకయు నందును తీర్పుదినము నందును వారిని 

శాపము "వెంటిడించును, వారికి లభించిన బవు మానము చాల చెడ్డది. 

వ్యా 96,97. చేవుండు మూసాను (వవ క్ర గాంబేనీ ఫేరొను జనుల యొ 

.ద్దకు పంచెను. మూసా (ప్రవ క్రకు తోడుగ ఆతని సహోదరుండగు పోరూను 

(పవ క్త్రయుండెను, నారు ఫీరాను 'యొ్యుకుంబోయి దేవుని నూచనలను వారికి 

చూపి బోధించిరి. కాని ఫిరౌను జనులు మూసా (ప్రవక్తమాట వినక ఫీర "ను 

యొక్క యాను అనుసరించిరి. ఖిరాను మాటలవలన వాని జనులకు లాభము 

కలుగలేదు వానీ మాటలు మంచివి కొవు, కావుననే ఫిరౌను జనులు దేవుని శిత్న 

ర్ పాత్సులె మునిగి చచ్చిరి, 98, ఎట్లు ఫిరౌను ఇపాలోకమునందు దుర్నార్హుల 

కు నాయకం ముందుముదుందుగా పోవుచుంజెనో అటులే తీర్పుదినము (ఖ 

యానుతు) నందుకూడ తన జనులకు ముందుముంచుగా నడచి వారిని నరశాగ్ని 

లోనికిం దీనీకొని పోవును, నరక నివాసము వాల చెడ్డది, అచ్చట చెప్పరాని 

కష్టములకుపాలు కావలసి వచ్చును. 99, ఇహాలోకము౦డునంత వలుకును ఫి రాను 

జనులను లోకులు శవించుచుందురు, అట్లు తుదిదినమునందు దేవదూతలు అచ్చ 

తనుండువారు విరౌను జనులను శవించురు. వాస సదా శాపమునకు పాలై తమ 

పాపకర్మల బహుమానము పొందుచుుడుదురుం ఇది చాల చెడ్డ బవొమాన 

ముగచా ! 
వాన బయిట 
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మా-జలమ్నా-వామ్' -వల

ాశీన్ - బలనూూ-అన్ - సనన 

మ్-ఫమా--అగ్ నల్ "అన్ _.వ
ఎమ్"అలి-హా తువు-ముల్ -

లతీ'యద్ _ఊన-మిన్-జ
హో 

నిల్లాహి-మిన్ వలన్ -లమ్మా"జాఅ-కమ
్ రు- ర బ్బిక-వ-మా-జాదూ-వుమ

్- ల్ల ట్ర 
Oo) 

తత్ బీబ్, 102, వ-కదా-లిక-అఖ్ జు-ర బ్బిక-ఇ జా. ఆఖు-జల్ -ఖురా - వహియ - 

సాంలియతున్-ఇన్న-అఖ్ జవూ-లలీమున్- షడదీద్, 

100. ఇది నాశ మొందిన పురములయొక్క- కొం తవ్భ "అంతము, దీనిశు 

కకం "బెలుపుచున్నారము, అదు కొన్ని నిలి చియున్నవి. మజికొన్న్న నిరూ 

పడ్రుడినవి, 101. మణి మేము వారివై నన్యాయముచేయలేదు, కాని జూెరీ శకము 

యాత్మలకు తామే అన్యాయము చేసిక్ "ని పోయిరి, ఆవీదప నీ ప్రభువు ఆజ వ చ్చ 

పుడు, వారు దేవుని వదలి ఏెడేవతలను వీలుచుచుండిరో యోాెడీవతలు కొంచము 

నను వారికిపనికి రాలేదు. మణి వారియడ నాశముతప్ప'వే జేమియు నారెసహాచ్చాం 

పలేదు, 102,మణీయ నగరములవారు అన్యాయములు గా వించున పుడు ఇట్టునన 

భువువారినిప హ్టునుని కృయముగ అతనిషభ్టువాలదుఃఖకర మొనది.వా టక రినయు గలడు. 

వ్యాక 100. బ్రింతవటికు (పవ క్షలనుగూర్భియు వారి జనులనుపార్సింయు 

వృతాంతములు తెలుపంబడియెను. అందు (పవ క్ లను నస్మిన వి శె్వ్వానులు జను 

దయకుపాొత్రులై ఆతని శిక్షనుండి రక్షింప(బడిరి. అందు తిరన్క. రి చిన అ 

సులు నాశ మొందిరి.ఆందుకొన్ని[గామములు ఇంకనునిలిచి యున్న వి.ఫ కొనున గర 

మగు మిసరు(ఈజిస్టు) ఉన్నది, కొన్నినిర్మూూలింపంబడిన వి. ఆదు లూూతుజూా తై 

వారిన గరములు పొడుపడిపోయినవి, 101. దువ్చ్యలున శించుటను ము ఖని కారో ౫ ములు 

వారిదుష్టత్వమును ,వారి న్యాయము లును కాని దేవుడు ఎంతేమా (యును ఆజా 

యము వారికీ చేయలేదు. అవిశ్వానులే పాపకార ప్రములలో మితిమాఆ8ి పోంది 

తమకు తామే అన్యాయము చేసికొనిరి, "దేవుని యాబ్ఞచే శిక్ష (ఆపద) బచ్చా 
నవుడు చేవుని వదలి వారు పూజించుచున్న డేవతలును విగవాములును జూరిని 

శిక్షనుండి రక్షించుటకు కొంచెమైనను పనికిరాలేదు, చిల్లర “దేవతలు వల కను! 
వత్తురు, మజింత నష్టమునకు కారణమగుదురు. వారు జేసిన “జీబతల వూూజలు 
వృథాపోయినది గాక మణీంత సెచ్చుగ నరశాగ్నిక్కి కారణమామెను, 16% 
దుర్మార్గులకు చాలమట్టుకు విరామము ఒసంగయబడును, వారు తను డుణగా్మగ 

ములు విడువక దుర్మార్టములో'నే మితిమోతీ పోవునప్పుడు “జీవుని శిథు “తనము 

వారిని పట్టును, అందు చాలదూఖ ముగలను. డేనునిశితనుండితేప్పి ౧ సక్" నంతాలరు, 

108, ఇన్న-ఫీ-జాలిక-ల-అయకల్ -లిమన్ -ఖాఫ-అజా-బల్ -ఆణిర తి- జాలి 



శాండము 12] సూర య్ హూద్, 77 

క-యాముమ్-మద్-మూడల్ -లవున్నానూవ-జాలిక-యాముమ-మవ్.-.వఖాడ్. 
204 వమా. నుఆల్ల్-భిరువూ-ఇల్లా-లి.అజ- -లిమ్-నుత- దూద్. 105... యామా 
యాతి-లా 'తకల్లము- నఫ్సున్ -ఇల్లా బి-ఇజ్ నిహీ"ఫ-మిన్ -వుమ్ “వఖియ్యున్ వ -న 

ఈద్. + 106. ఫ "అమ్మల్ -లజీన-ష షఖూ-ఫ ఫ-ఫిన్నారి- లవాుమ్-ఫీప*-జ ఫేరున్-వ-_ ష 

హీఖ్, 107, ఖాలిదిన-ఫీపో-మా- చామ"తిస్-సమావాకు-వల్ - ఆర్బ జా-బ్రల్లా_ 

మా-హాల-రబ్బుక-ఇన్న-రబ్బక-ఫల్. ఆలుల్-లిమా-యురిద్, 108, వ-అమ్ముల్ - 
అణాల 

లజీన-సుఇదవా- ఫఫిల్ జన్నతి-ఖాలిదీన-ఫీహో- -మా-దావాతిస్ - సమావాతు-వల్ 

అర్జు- ఇల్లా-మా- పాల -రబ్బుకఅతా-ఆన్-ైో _గరామబ్ హర్ 109.భలా-తకు-కీ- 
శిద్దా 

మిర్ - యతిమ్ -మిమ్మా 'యోల్-బుదు-హో- ఉలాఖఇ - మా-యల-బు దూన-ఇల్లా- 

కనా-యల. బుదు-ఆబా ఉ-హుమ్-మిన్ -ఖబ్లు-వ-ఇన్నా-లము-వఫ్-ఫూ- వుమ్ 
తి ఆత 

నసీబవృామ్- గర" మన్-ఖూస్, 
1083, నిశ్చయముగా నిందు పరలోక శిక్షకు భోయపడువారికి సూచన 

గలదు. ఆ దినమునందు జనులందలును కూడుదును, మణి ఆదినమునందు ఆంద 

ఆను పోజరగుదురు, 104. మణి దానిని ఒక నియామితకాలమువలూకు మాత్రము 

ఆపియున్నారము, 105. ఆ దినము వచ్చినపుడు ఆతని "సెలవ్రలేని చే యెవరును 

మాటలాడం.జాలరు. కావున వారిలో కొందు పాపాత్ముులుందురు. మజకికొందణు 

పుణ్యాత్కులుందురు. 106, మటి పాపాత్ళుళై నవారు ఆగ్నిలోపడుదురు. అందు 

వారు నిట్టూర్పు విడుచుచు పలవింతురు. 107, నీ ప్రభువు కోరిన సమయము 
తప్ప వారు అందు ఆకాశములును భూమియు నుండునంతవణకుందురు. నిశ్చయము 
గా నీప్రభువు కోరినది వేయును. 108, మతి పుణ్యాత్భులై నవారు 'స్వర్టములో 
నుందురు, న్నీ పభువు కోరిన సమయము తప్ప వారందలు అందు ఆకాశములును, 

భూమియు నుండునంతేకాలము వణకుందురు. ఇది యడ తెగని యనుగహామున్నది, 

109, కావున ఈజనులు పూజించు "దేవతల విషయమున నీవు మోసపోకుము. 

వీనికి ఫూర్వము వీరి తౌతముత్తాతలు పూజించు చున్న ట్లు పేరును పూజించు 

చున్నారు, మజి మేము వారి శిక్షలోనిభాగమును వఏలాటిలోటు లేకుండ సంపూ 
ర్భముగ వారి కొనంగుదుము. 

వ్యా! 108, ఇహలోకము కర్ణలోకమయ, ఇందు మానవులు కర్మ చేయు 

దురు. పరలోకము ఫలితము లభించు లోకము. కర్యలోకమునందు దుర్మాక్తులు 

'బేవుని (ప్రవక్తలను తిరస్కరించి దుర స్హార్షములు చేసినందులకు కఠిన శిక్ష లభించు 



టను చూచి బుద్ధిమంతులు బుద్ధి లెచ్చుక్ "నవ లెను. ఇందు పరలోక BwS భంయా 

పడువారికి బోధన గలదు. బ్రహామనండే యిట్లు శిత గలుగునపుడు ఇగ En 
"జెటి శిక్ష గలుగునో యూపీంచి మానవులు పాపములను మానుకో ము లము 
మోత మెట్టు లభించును అని బుద్దిమంతేంశు గమనింకునణెను, MIO సు 

నందు మానవు లందణు చేనునిణయుదుట కూడుదురు, అపుడు అందణు వశింర గవ 

దురు, ఎవండును తప్పించుకొని పాఆిపోలేండు. అపుడు అందతి స గఇలగుగూూ రి (| 

తీర్పు అగును. 104. తీర్చుదినము వచ్చు కాలము దేవునియొద్ద నంగ స పెంకు 
యున్నది, ఆ గడియవచ్చువజకు ఆ దినము ఆగియుండును. ఆది దాస ఆప 
సందేహించి అది రాదు అని తలంపగూడదు, అది తప్పక దాని గడు నచ్చ 

తీరును. 105, తీర్పుదినమునందు ఎవరును చేవుని సెలవుసొంననిణీ మూగ దల 
జాలరు, మాటలాడినను "దేవుని యిష్టానుసారమయగ మాడిలాతుదుతు,. అడు 
విశ్వసించి మంచి పనులు చేసినవారు వుణ్యాత్ములు, విశ్వసంపక సోయం 7 న్యాయములు 

చేసినవారు పాపాత్ములు. వారు తేమ తము కర్మలకుE దగిన ఫలితముపొ, నయముగ, 
106. పాపాత్ములు నరకాగ్నిలో పడి యండి చాల బాధణకుషాణ సిగ -ర్పు 

#1 

విడుచుచు పలవించు చుందురు, 107:8 అందు సదా యుందురు. భూ" మొష్ట 5 “చాను 
లుండు కాలమువణకు అనంకా నదా యుందురు. "దేవుండు కోంన వీ పగి నినా 
సులను అందుండి తీయను, కాని "బేవుయ అని భాంనులను నదా ననగయులో జి 
యుంచును, వారందుండి బయటికి రా౭జాలరు అని యిత్ నాకము తో “శ 
బడినది, విశ్వానులు పుణ్యాత్ములు. వీరు స్వర్షములో నదా యుందును. య్ ల డు కోరిన వీరిని స్వర్హమునుండి త్రీయును. “దేవునికి స రాధి శాగనము న అయం 
యిష్టము చొప్పుననే నరకమును స్వర్ష మును మానవులకు లభిం చున. అయిన 
విశ్వాసులు సదా స్వర్లయమలోనే యుందురు. వారుడానినుండి "రారు అను స్స్స్ దు ఇలేర వాక్యమయులలో, దెలివీయున్నా(డు, తీర్పుదినమునందుండు భూ ముస ఇళ్ల ములు ఇప్పుటి భూ మ్యాకాశములు గాక వేలుగా నుండును, ఆ 
జ . బన ne లో . నవి, కావున పాపాత్నులు నరకము లోన్కుపుణ్యాత్ములు న్వర్హములోను ఆ ఈకి 
“కాల యుందురు అని చెప్పలుడియొను, 109. లోకమునందు ఆేగమ్యుఇ జనులు విగ్ర రాధన చేయు చున్నా రే! పీ 9కి తల్జే ఇమే శిత లభించు నే జ్ర! ఇద్ నేము అని భక్తులు మోసపోయిసందేవామలో పడకూడదు. విగవశ గాఫతు టు తూ తౌాతము ప 

య ఎల్ల ఏ ఫూర్వికలకు వారి విగహములు చిల్లర "జవత ను షల ఈా లేదో అటులే వీరికి గూడపనికిరాళు నిశ్చయముగా పీరిక్ ప్రద ట్రాశా గంలో జా ఆహ 
“ 

: 

సంపూనర్తముగ ఎట్టి లోటులేక నరక శిక్ష లభించును, 

retry 
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110. వల-ఖద్ -ఆతే నా-మూ సల్ -కి తాబ-ఫఖ్ -తులిఫ-థీపా-వతా-లా 
జాని ఆల్ ల sere కలి-మతున్ -సబ-ఖత్ -మిర్-రబ్బిక-లఖు- జియా కా న-హాంమ్-వ_పిన్న హుమ్-లకీ 

"షక్కీ_మ్-మిన్హుయురీజ్, 111, వ-ంన్న-కుల్లల్. -లమ్మా-ల-యు-వఫ్ -ఫీయన్న 
వాట్ -రబ్బుక-ఆలమాల వామ్-ఇన్న వభూ-బివాయరులటూ న-్బీర్, 112 
ఫస్ -తఖమ్-కవా-ఉమి _ర-నామన్ -తౌబ-మఆక"వ-లాత్రత్ గా-ఇన్న వూ-విమా- న 

తఆ-మలూ న-బఫీక్, 118. వలా-తర్ -కనూ-బ్రలల్-లజీన-ఉలమా_-ఫత- మస్న సమున్నారు-వ-మ--లకుమ్ల్- మిన్ -దూనిల్లాపి-మిన్-కౌ.లియాల-.సమ్మ - లాతు 
న్ "సరూన్, 11% వ-అఖి-మిన్. -సలా త-తర-ఫ-బ్లన్ -నహోరిావ-జులు-ఫమ్-మి నర్ _ 
ఎైలి-ఇన్నల్ "హసనాతియుజ్ -హిచ్-నన్-నయ్యి-ఆతి. లిక ధరా 9-లిజ్-దాకి 

ఊఉ జాలి రీన్, 115, వస్-బిర్ -ఫ-ఇన్నల్లాహా-లా- యుజీఉ-- అజ్-5౮్ -మువొ-నీనీన్, 110. మజియు నిశ్చయముగా మేము మూసాక్ష (గం 

అందలి -కాలము వచ్చినపుడు వారి కర్మల ఫలితము సంపూర్ణము గా నీప్రభువు వారి కిచ్చిజేయును. " వారు 

పోరుండు, నిశ్చయముగామీరు వేయు కర్మ లను బాగుగ ఆతండుచూచుచున్నా (య, 118.మతీదుర్శ్భార్లుల పక్షమున మీరు (వొలకు(డు,.అటు లౌ నచో మోకుఅగ్ని తాకును. మటి "దేవ్రండయ తప్ప మోకు బ్లతరు లెవ్యరును సహాయులు జేరు, 
యును సహాయము లభింపదు. 114 -మొఆి ఉదయమునుసాయంత)మును రాతి కొంతేకాలమును నమాజు సలుప్పుయు. 

వారి వుణ్యములను వృథా చేయడు, 
వ్యా॥ 110. "దేవుండు మూసా ప్రవ _క్రకు తౌ-రాతు 

లియులనొద్దకుం బంవెను, అందు జనులకు అభి[పాం 



తిని సవరించుకొనుచు సతొా౭ర్యములు వేసినచో "దేవుంయు అట్టివారుంచా 

కూరములను అన్యాయము గనుబలవం తేముగనునా శముశేయండు.
 దుర్శ్మార్లమూలుబుతీ 

ఐ-టైపోయి పాములతో "దేశము నిండుకొనినపుజే దేవుని శయ వారికి లగి: 

చును. 118. ేవుండు కోరినచో బలవంతేముగ అందు ను భర నమూార్లయుని దు 

నడ చునబ్లు చేయగలండు, కాని యట్లు చేయలేదు, మానవులకు బుస్టీణ్ "నంగి 

యున్నాడు డానినిబట్టి చేవుని దయ పొందినవారు ధరరవమార్లమూ బా "ర్చి గట 

హింపరు, అందు అభిప్రాయ భేదములు వహింపరు* కాని ఎల్లుడును సళ 

మును ధర్మమును తిరస్కరించి దానిగూర్చి కలపాంచి వివాదములు అఖ్నిపొ.చ 

భేదములు. వహించువారుందురు. 119. లోకసృష్టియే.. దీనికిగాను. కలిగను, 
మానవులు, జిన్నాతులు, అభిప్రాయ భేదములుగలిగి కొందు సనాస్టగ్గమయు న, దు 

పోయి దేవని పేమవ పాతు ల స్వర్మయ పొందుదురు మిక్ "0దణు చు ణా 
ర్రయనందు నడచి చేవుశి కోపమునకు పాత్రులై నరకము పొందుదురు. ఇట 

పూర్వమే చెవుడు నియమించినమాట యున్నది, ఇది పూ_ర్తియకీరును. కావున 

కొండజు పుణ్యాత్ములును మణీకొందటు పొపాత్ములును కావలసి యె యున్న టి. 

ak 
3 

వగ 
ఠి 

లే 

120. వకుల్ల న్-న ఖుస్పు-ఆ లై క-మిన్-ఆమ్ బాఇర్-రుసులి-మా-ను క విన? 
వాయన పఖాడో - Pen 

బీహీ--ఫ్రుఆ-దక-వ-జా-అక-వీ-హజిపీ ల్” -వాఖ్ ఖు-వామా-ఖ-జ-తుని్' జపా! ని ”- 
లిశ-మూమినీన్ , 

120, మణి పవకల వృ తాంతయమలలో నీమనస్సును దృథ పలక ని 
సర్వ విషయములు నీకు, దెలుపుచున్నారయ. మలి యానసూరాలో నీ యయొవ్ష 
సత్యము వచ్చినది, మఆి విశ్వానులకు బోధనయును జ్ఞ నయనుగలదు. 

వ్య! 120. ఈసూరాలో దీనికీ మందు ప్రవక్తల వృతాంతములు వివ లు బి క 
ల వాలంట అటే రింపం నవి ని యు ద్రేశ్యమయునిందు చెప్పండినది, పూర్వము గడచినప9వ_గ్గల నీజమెశ విషయములు తెలినీనందున హజల్ ముహమ్మదు (ప్రవక్త యొక్క. మనస్సు దృఢథపడి వారికి మన శాం తిలభించును, వి శ్వానులకు నిజమ్రైనవ్చు CLR ములుతెలి సినందున వౌరికిబోధనయును బుద్దిజా నమలునులఖించును . వూర గస ఆవి శాషసులును దుర్గారులును షాప షొ న్ 

5 శ్రర్జులును పాపములు చేసి నశిం చిరి. ఆను విషయము ఖైన్ను ట వలన రవంత బుదిగ న న ం ల వాండును ఆపాపములు చేయకూడదు అని EP కొన పాపములు నోదుకొను అం ముదం ఏ దుండి శిక్షనుడి ము. అటులే విశ్వానులు పూర్వము సస సర్షయునం “౨ శశ్ననుండి్ రశ్చీంపయిడిరి అను విషయము విని శ్ మాన తు న ( వుంట బుచి 3 నుకొని 
ముదా సక బుస్థజ్థా నములు గలుగవలె నన్సియీ ఖురానులో పష ప వూర్వము గడచిన ప్రవక్తల వృత్రాంతములు చప 
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అంజలీ తీ న్ ల అనాటి 

121. వ-ఖుల్ -లిల్ల-జీన-లా-యూ మినూ"నఆ-మలూ-ఆలా-మకా- నతి 

కమ్-ఇన్నా-ఆమిలూన్. 122, వన్-తజిరూ-బ్రన్నా -మున్-తడి-రూన్, 
121, మణీ విశ్వసింపని వారితో మారు మో-చోటున మిపనులుచేయు 

చునుంతుండు, మేము కూడ మాపనులు చేయుచుందుము, 122. మతి మారు వేచి 

యుండుండు మేముకూడ 'వేచియుందుము అని ఓ (ప్రవక్తా! పలుకుము, 
వ్యా॥ 121,122, ర్డీ అవిశ్యాసులార ! వూరు నేనుచేయ బోధను నిన 

క "ద్వేషములోనే పడి యుండవలెనని మారుకోరుచుండినచో అంచేమారు ప 
యుండి మోపనులు మారు చేయుంయడు. నేను .నొమతవూర్షమందు స్థిరముగా నుం 
దును, మిరు నావిషయము ఏమి కానున్న దో దానికి “పేచియుడుండు, నేను 
కూడ మిపాపములకు శికవచ్చి మీకు పట్టు దుర్లతికి నేను వేచి యుందును. తు 
దకు దుర్మార్దుల గతి యేమగునో తెలియస్గును, 

128, వలిల్లాహీ-౫ బుస్ స్-సమూవాతి-వల్ -అర్ జి-వ-ఖలై హి-యుర్ - 
ఉల్. ఆయు" కుల్టుహూ-స్గ చుక్ వు-వ-తవక్క-ల్ అల అజ-వమారబ్యుక. లి. బి 

గాఫిలన్_-అ -అమ్మా -కఆ్నులూన్. 

128, మజియు ఆకాశముల యొక్కయు భూమి యొక్కయు నర్వ 

హాస్యములు దేవుని యొద్దనే యున్నవి, మటి సర్వకారశ్రములును ఆతని యొ 
న్ మరలును. కావున ఆతని'నే ఫూబింవుము. మణి ఆతని పెననే ఆధార పడు 

ను, మణీ మిరు చేయ కర్రలను డి -జేవుండు అజాగ్రత్తగాలేయ. 

వ్యా! 123, ఓ ప్రవక్త! నీవు ఆవిశ్వాసుల దుష్ట్ర త్య మునకును సాంసల 

కును ఛచింతింపకుము. భూన్యా్యాకాశే ముల రహాస్యశము లన్నియు "దేవునియొద్ద 

నున్నవి, ఆతనికి నెద్దియును మణుంగు లేదు, సర్వము ఆతనికిం చెలియును. నీవు 
"బీవునివై నాధారపడి నీమత ప్రచార కార్యము చేయుచు. నుండుము. అన్ని 

కార్యములు తుదకు "జీవుని సాన్నిధ్యమయున చేరవలసి యున్నది. కావున నీవు భ 
యభక్రులతో 'బేవునిని పూజించుచు ఆతనినై నాధారపడి యుండుము, మోక 

ర్మలన్ని యు 'బేవునికిం చెలియును, ఎద్దియును + ఆయనకు 'శెలియనిదిలేదు, దుష్టు 
లు తామువేయు పొపముల ఫలితము పొందుదురు. భాక్తులు తాము చేయ 

పుణ్యములఫలితము పొందుదురు, "దేవుండు సర్వజ్ఞుండు. కావున ఎవరికర్శలకుం దగి 
న ఫలితము వారికొసనంగును. 

సూరయీ యూనుక్ మక్కీ. 111 వాక్యములు. 

ఈ సూరాలో హజ్రత్ యూసుఫ్ (ప్రవక్త విషయ మున్నది, కావున 

దీనికి సూరయే యూనుఫ్ ఆని చేరు వచ్చెను, 
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| వాలాటీ అటి 

_ బిస్కిల్లా-హి[ర్రహానిజ్ఞహిమ్.. 
ఆ జాడీ (=) 

దం 

అమిత దయగలవాండును చే)మగల వాండునగు "జీవుని పన, 

1, అలిఫ్"-లావూా-రా-తిల్ క_ఆయా
తుల్ "కీతావిల్ ముబీన్, 2. ఇన్నా 

-దిజ్ఞ mr 
చా అట చ , జి 

నం 

7 వై జా జా - వ్రజ్రం- 4 ర్, నష్ pr) 

అన్ -జల్నా వు-ఖుర్ ఆనన్-అర-బీయల్ లఅల్ల కమ్ తఅ-ఖిలూన్ త్ 

నఖున్సు-ఆలైక-అవొ -ననల్-ఖసని "బీమా డా. మైనా-బనైక-హోజల్ -ఖురి ఆన- 

వల్తిన్-కు న్ల-మిన్ _ఖబ్-లిహీ-లమిన ల్ -గాఫిలీన్ . 

1. అలిక్ లామ్రా! (దీని యర్ణము చేను చేవుండను. చూనుదున్న్నా' న 

ను, అని కొందు విద్వాంసులు చేసీ యున్నారు, దేవుండు మా నవ్రులందణి సగ్గు 

లను చూచుచున్నా (డు అని తెలిసికొనునది.) ఇవి స్పష్ట మైన (గంథయముయొం్ 3 

వాక్యములు, 2, మీరు గిహాంచుట్నకే ఖురానును అరబీ భావలో నంపిటిమి, 

5, మేము నీకు పంపిన ఈ ఖురాను మూలమున చాల యుత్తవమామైన సుక కను 

యము నీకుం బెలువు చున్నారము వాటి దీనికి పూర్వము నీకిది చీలియకుల దే 

వాష్ట! 1. ఖురాను [గంథములోని ధర్మములును విషయములును నొల 

స్పష్టమైనవి, ఖురాను చేవుని గంథము అను విషయము కూడ చాంణ స్పష్టము 

నది, అందు నేలాటి నంచేహము లేదు. బ్లవి అట (గంథములోని వాక్యము లు. 

2, ఖురానె షరీఫు అరబీ భాషలోనున్నది. హ్మజత్ ము హమ్మద్ వారి'యొగ్కా_ 

యు వాం జాలివారలగు అరబ్బుల యొక్కయు భాష అరసి, "కావున ఫీజు ౫౪ 

నిని బాగుగ గృహిాంచి దిని (పణారమ లోకమంతటను చేయంగలరు. ఆరాభీ 

భాష ఆన్ని భావలకంును చాల (శష్టమె గంభీరముగాను కు స్రముగానసు ఇను 

వారికీ ఇంపుగానుండును, మణీ ఖురానుభాష అన్న చాల అద్భుగేమ గా నుండును, 
దాసిరుచి డాని "నెజింగిన వారికే తెలియును. వినువారు పరవశులగుదుతు. శీ, 

ఖురానె షరీఫు మూలమున ఒకయుత్తనుమైన పిషయము (కథ) 'గలుకుయుము, 

అందు (గహింపదగిన అనేక విషయములును నీతులును గలవు, ఆవిషంలయము 

యూసుఫ్ర (పవక్షయొక్క- చరిత్రము. పీరికథలో గ్రహింప దగిన విషంయయుటు 

చెక్కు గలవు, ఆందు "దేవుని నియామకము (తఖ్ దీర్ ) మారదు, "జీవని ౬వోను 
(గ్రహమును నెవరును రద్దు చేయలేరు. తాను కోరినవారికి మేలు కలిగించును. 

కప్ప చేతల చనారడు షత. ను 
ములను సాధింపగలండు, మంచి న తేన బుద్ధిబలముచే అనేక గన్ట కార్య 
వింతురు ఆను పెక్కు. ఏిషయనులు అలములు గలవారిని విరోధులుకూడ ౫5 

లాకు ఈకథచేం దెలియనగును, యూసుఫుప)వ_క్ష 
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చరి|తయునకును ముహమ్మాద్ వారి విషయయములకును చాల పోలికగలదు, కావున 

దానినలన (పవక్ష గారికీ చాల మనశ్శాంతి లభి-ప:గలదు. అదియును గాక 

యూదులు మక్కా- కాఫిర్ల మూలమున ైగంబరుల వారితోఇాహామును ఆ 

తని నంతలివారునుసిరియా దేశ నివాసులే. వారెట్టు మిసరు (ఈజిప్టు బెశ మునకు 

పోంగలిగిరి. ఎట్లు మూసా పివక్త ఫిరౌనుతో మార్కొనుటకు వీలు గలి 

ను అని (హ్నాంచిరి. దానికింగాను రాయోవు వాక్యయలలొో యూనుఫు (ప్రవ 

క్క గారి మూలమున ఇ(సాయాలియులు మినరు చేరవలసి వచ్చెను అని తె 

లువంబడుచున్నది, ఈ విషముము ఖురానె షరీఫ్రలో రాకమునుపు ప్రెగంబరుల 

వారికిని దేశస్థులగు అరబ్బులకును తెలియకుండెను. 

4. ఇజ్-ఖాల-యూనసుఫు లి-అవీపి-యా-అబలి "ఇన్నీ రవతు-అహద-అష 

ర-కా-కబన్-వహ్-షమ్స-వల్ -ఖమ-ర-ర ఐ-తువుమ్ -లీ-సాజిదీన్, 5. ఖాల- 
జాలీ టీ లీ 

యా-బునయ్యి-లా-తఖ్-నుస్' -రూయాక-అలా- ఇ్రఖ్ -వతిక-ఫయోకీదూ - లక- జర్. 

దన్-ఇన్న ప్-పై తాన-లిల్-ఇన్-సాని .ఆదువ్వుమ్-ముబీన్. 6, వాకజా - లిక- 

యజ్ -తబీక-రబ్బుక-వ-యు. లల్లి-యుక -మిన్ -తా ఏీలిల్- అహోదీసి-వాయుతిమ్ము- 

నిఆ-మత-హూ-ఆ తై కవ _అలా-ఆలి"యల.ఖూ బెకమా అతమ్మ హో-ఆలా- ఆబ- 

-వెక-మిన్ ఖబ్లు-ఇ(ట్రౌహీమావ ఇస్-హోఖ, ఇన్న-ర బృక"అలిమున్ _హాకీమ ॥ 

4, యూనుఫ్ర తన తేండితో ఓ నాయనా! నాకు స్వప్నములో పదు 

నొకండు నత్మత్రములును సూర్య చందులును కనంబడినవి, అవి నాకు సాష్టాంగ 

ననుస్కా-రములు చేయుచుండుటను నేను చూచితిని అని చెవ్పినవుడు, రో ఓ 

నా చిన్నకుమారా ! నీ న్వపష్నము నీ సోదరులకు 'దెలుపకుము. అపుడు వారు 

నీక కుట్రలు చేయుదురు. నిశ్చయముగా సైతాను మానవునకు స్పష్టమైన విరో 

ధి. 6. మణి చు నిబ్లు నీపభువు నిన్ను ఎన్నుకొనును. విషయముల వాస్తృవమును 

నీవం దెలువును. మజియు నెట్లు సీతౌత ముతాతేలగు ప్మబాహిమును ఇస్ హో 

ఖును సంఫూర్షముగ' అను[గహిం చెనో అటులే నీవనుయాఖూబుయింటివారికీని 

సంపూర్షముగ తేన యనుగ్రహ మొసంగును. నిశ్చయముగ న్నీప్రభువు సర్వజ్ఞ 
డును విపీచనా పరుయడయును ఆసిఆయన పలి కను, 

వ్యా! కర్, ఇ(చాహీము ప్రవక్తకు బిబీసారాయందు ఇన్స్ హాఖు అను 

ప్యుత్రుంయ నలి7ను, యాఖాబుయొక్క. కుమారుడు యూనుఫువవ క్త, యూ 

సుఫు తేన 'చాల్వముల్ొ” స్వప్ననుందు పదు నొకండు నక్షుతములును, సూర్య 

చందులును తనకు సాప్లాంగపడుచున్నట్టు చూచెను, ఈ స్వప్నము వృథా 



కాదు, దీనిభావము స్పష్ట మైనది, యాూసుఫ్రునకు సదున్ "కం డుమంది సోదరు ల; 

డిరి. వీరు సవతితల్లి కుమారులు, నక్షత్రములు సోదరులు అని సూర్యచంద్రులు 
తల్లిదండ్రులని భావము, వీరు ఒక దినము గౌరవార్థము యూనుఫునకు సాస్థ్యాంగ 

పడుమరని సూచించును. ఈ విషయము నీసోదరులు తెలినీకొందురు, నీవు వారికీ 

ఈ స్వస్నము "దెలుసకము. వారు నీయందు అనూయవహీేం౦చి నీ వినయము థు 

టలు చేయుదురేమో ! ఎందుకన సాతాను మానవులకు చాల విరోధి, నున 

స్పులలో లేనిపోని కలతలను పెట్టి వారు దురుద్దేశము నకు వూనునట్టు వేయును, 

అని యాఖూబు ప్రవ కృ హాచ్చరిం చెను, 6. ఎట్టు నీకు మంచి స్వప్నము శన" 

యనుగిపించెనో అటు బే "దేవుండు తన యిన్నుగహముచే నిన్ను సలు గరి! fo 

గొప్ప దర్జా లొనంగును, స్వప్నముల థావము తేలుపుచు శౌత్రుధరాయుల 

యర్థములను విషయములను నీకం 'బెలువును, నీకు పరలోకము నంేగాగ దవా 

మునందుకూడ గొప్ప రాజ్య మొసంగును, అన్ని కష్టములను నివారించును. తటి 

ఇ([బాహీము (ప్రవక్తను "దేవుండు తనకు (వియునిగా చేసికొని ఆతని విరోధు..ను 
నళింప- వేసీ యాతని కాపాడి యను[గహించి నీతాతయగు ఇస్హోఖును గోప్ప 

“ప్రవ కృగా చేసి ఆతని సంతానములో న "నేక (ప్రవక్తలను రాజులను వీ సనో 

అటులే నిన్నుకూడ "దేవుయ అన్నుగహిం చును. "దేవునికి సర్వము ెలియును, 

ఆతండు యుక్తాయుక్రములు తెలిసినవాడు, కావున ఎవరికి. దగిన పదసియు 
ఫలితములును వారి కొసుగును అనియాఖూబుతనకున్న దివ్యజ్ఞానమువల సప) కను 

7, లఖద్-కాన-ఫీ-యూనుఫ-వ-ఇఖ్ -వలిపా-ఆయాతుల్_లిస్' _ సాం 

లీన్. 8, ఇద్ 'ఖాలూ-లయూసుఫు-వ-అఖూ వహు“లహబ్బు-ఇలా-అబీనా మిఎ- 
చాతీ చించి 

య్య వ-నకొను-ఉన్ -బతున్ -ఇ న్న-ఆ ఇానా-లఫీ-జలా-లిమ్ “మయుబీన్, 9, ఉఖా-ములు 1 

యూసుఫ-ఆవిత్ -రవూ-అర్ -జన్-యఖ్-లు-లకుమ్-వ క్ హు-అభీ కుషు.వ తేరు ఈ 
చో 

నూ-మింఒఆ-దిహీ-ఖా-మన్-సాలి-హీన్. 1). ఖాల-ఖభాబ్త-లుమూ-మిసో వుమ్" 

లా-త్ర జా _తులూ-యూానుఫ-వ-అన్ _ఖూవాు-ఫీ.గయా-బ తిల - జుళ్లు | లకు ట్. 
ఇ లి బికాం 

ఆ 
తఖిత్ హు-బఅ-జుస్-సయ్యా-రతి- ఇన్ -కున్తుమ్-ఫా-ల్ల లీన్, 

7. ప్రళ్నిం చువారికొలుకు యూనుఫ్ర యొక్క_యు ఆతని సోదరులయు గ... 
యు కథలో నిశ్చయముగా సూచనలున్నవి. 8, యూనుఫును ఆతని తమ్ముల 
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దూర చేశమలో వదలి పెట్టుడు, ఇట్లు చేసిన మీతేండి) గమనము మీీవై 

ననే యుండును. మతి ఆ పిదప మీరు మంచివారతై యుండుయ అని వారు 
పలికిరి, 9. ఆపుడు వారిలో నొకండు యూసుఫ్పును చంపకుండు, మణీ మోరు చేయ 

వలెననియున్నచో ఆతనిని ఎవరైన బాటసారులు ఎత్తుకొనిపోవునట్టుగ ఒక 
లోతు బావిలో పడజేయండు అని పలికెను, 

వ్యా॥ 7, యయానుఫుప )వ క కథనుగూర్చి యడుగువారికి నిందు చాల 

సూచనలును, నీతులును గలవు, అతని నెహాాదరులు ఆతని విషయ మెట్లు ప్ర 
వ రించిరి, తుదకు దాని ఫలిత మెట్టు ఆయెను అను విషయమును గమనించు 

వారికి చేవుని శక్తిమహిమలు తేట తెల్లమగును. చదువు నేర్చని ముహామ్మద్ 

వారు ఈ విషయమును వాస్తవరూపములోం దెలుపుట సృంతేముగా కానేరదు. 

చేవుని నంచేశమువలన నే తెలుపనగును, అని స్థిరమగును. ఎట్టు యూసుఫు 
సోదరులు ఆతనియందు అసూయవహించి య సక కష్టములు పెట్టి లోయచదావిలో 

వేసి యూరినుండితణిమి వేసిరో తుదకు చేవునిమహిమవలన యూనుఫు [ప్రవక్త 
రాజై తన సోదరులు తన యొడ్డకు అక్క_అపడి వచ్చినపుడు శిక్షింపక వారి 

"నేరములను క్షమించి కరుణించెనో యటులే ముహమ్మద్ ప్రవక్షకూడ ఇయ 
మోద తన "దేశసోదరులచే హింనింపంబడి జన్ఫుభూమియగు మక్కాపురమువదలి 

మదీనావురము చేరి యచ్చటనుండి కొన్ని సంవత్సరముల పిదప మక్కా పురమును 
జయించి తన్ను హింసించిన చేశసోదరుల నేరములను శ్షమించి కరుణించును అను 
విషయము సూచింపంబడినది, ఎందుకన ఈ వాక్యములు మదీనా చేరక మునుపు 

మక్కా-వురములో రసూలువారుండినపుడు వచ్చినవి, రి 9, యూనుఫునకు ఒక 

సాంత తమ్ముండు బిన్ యామీన్ అను నతడుండొను. వీరిద్ద యి అందఆి క ౦కెచిన్న 

వారు, వీరిద్దణి తల్లి చనిపోయియుం ణెను. యూనుఫ్రు వాల సౌందర్యముగలిగి 

బాల్ట్థములో సే మంచి గుణశీలములుగలిగి యుండెను, అందుచే యాఖూబు 

ప్రవక్త వారిని కడు ప్రేమలో చూచుచుండెను, దానికి యూనుఫు సవతితల్లి 
కుమారులు సహింపలేక మనము "పెద్దలము, మనము చాలనుందిగా నున్నారము, 

మనము సమయమునకు పనికివచ్చు వారలము. ఈచిన్న పిల్లలు వమిచేయంగలరు. 
మన తండి) మనలను |పేమింపక' వీరిని శుమించ్చుచున్నా (డు, ఇట్లు మనతంి 

గొప్ప పొరపాటులో పడియున్నాండు అని వారు పరస్పరము చెప్పుకొని తండి 

మనయందే (వీమగ లిగియున్నట్లు చేయవలెను. చదానికింగాను యూనుఫును చంప 

వలెను, లేదా ఏదో యొక తెలియని దేశములో వదలి వచ్చిన తిరిగి యిచ్చ టికి 
రాజాలందు, ఈపొపమునకు “దేవునిలో వనూపణ వేయనొని యిక 

| మంచివారలగుగనై యుండవచ్చును అని యాలోచనలు చేసిరి, 10. అపుడు 
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ఎన్షోజూదా అనునతండు చంపుఎభోర పాతకము. ఆట్టుచేయకూడ దు. వరా చయ 

ద్రేశము -వేలుమార్లమున ఫూ శ్రిచేసిక
ొ నవచ్చును, ఎందులకు సోదర చూతము 

వ్రానవలెను, కావున వదో తెలియని లోతు బావిలో పడవేయుందు. ఎన్నరే సొ 

బాటసారులు వచ్చి యుత్తుకొనిపోవుదురు. అపుడు హత్యే పాపము రాదు. యూ 

సుష్టుకూడ తొలలపోవును 
అని పలి కను. ఇట్లు వారు నిశ్చయిం చుకొని తేషు 

-ఇంట యానుఘను పంపవలెనని తవు తండ్రిని అడుగుచున్నారు, ఇది రాంజోవు 

వాక్యములో నున్నది, 

lil. ఫోలూ-యా-అబానా-మా-లక-లా-తామ
న్నా-అలా-యూసుగు-న- 

అల నో 

ఆరి ఆలీ 
టో ణ్ 

ఇన్నా-లపహూ-ల-నాసీహూన
్ = 12, అర్ -సిల్ వు-మలఅనా-

గదన్ యర్ -గోఆ " స్ - 

ఆడీ యాత్ ఏ6 ఎని న 

యర్ "అవ్ _వ-ఇన్నా-లహూ-ల-హోఫి-జొస్. 18, ఖాల-ఖ్తన్నీ-ల-యస్*' నుని ఆ 
అట్ 0 లాలో 

ఆన్ చేజ్ వాబూ-బిహీ-వ-అఖాఫు-అన్ -యా-కుల-ముుజ్ 
"జీబు-వ-అన్ మమ్ ఈస్ 

వల-గాఫిలూన్. 14 ఖాలూ-లఇిన్ "అక-లమాుబ్ -జీబు-ప నవొను. ఉస్ -బభున్- 
ఇవాల 

ఆలీ 
want 

ఆన్నా-కజల్ "లఖాసీరూన్ . 19, ఫలమ్మా"జవాబూ-బిహీ-వ-టడ్ మడా - ఆన్ - 

pp త్ 
వాణి 

యన్ -అలూహు-ఫీగయా-బతిల్. “జు న్చి-వ
-జ"-హైనా-ఇలైహిల-తుస బి వహ. 

పుల్ వి-ఆమ్ ర5పామ్-హపోజా-వవాుమ్ -లాయప్.-ఉరూన్ , 16. వ-బజాట్తో. ఆళి 

పామ్-ఇపా-ఆన్-యబ్ కూన్. 17, ఖాలూ-యా-అ బానా-ఇన్నా - జహా మూ 
టీ - జాతీ ఆలీ జ అజటి 

నస్-తవిఖు-వ తరక్నా్యయూసుఫ-ఇన్ష-యతాఖఇనా- ఫ-ఆక-లహూు చీ-జీబువ = మా 

అన్ త-బి-మూ-మినల్ - లనా- వలౌ-కున్నా -సాదిఖీన్, 1రి, వ జాటు- లల మి 

నీహి-2దమిన్' కజి- బీన్ 'ఖాల-బల్ -నవ్వలల్ -లకుమ్-అన్ సునుకుమ్ అమన ఫం 

సబ్ ్శున్-జమిలున్ -వల్లావాల్ ముస్-త-ఆనూఆలా-మా-తసీస్టూ+సే ' 

11, ఓ మాఠండ్రీ ! నీకేమైనది. యూసుస్ర విషయము మమ్ము నము వ 

మి మేము ఆతని మేలు కోరువారలమే, 13, కేప్రు ఆతనిని మా "వె! se Cg Dene, shh శ 

బాగుగ ఫలములు తినును. మణి ఆటలాశుకొనును, నుజి మేము ఆగనకి నాలిక D hye an AIK 

లుగా నున్నారము అని వారు పలికిరి. 18 (అశ్రశ్ఫు మిరు ఆశేనిని దీసకొ నివు 
మనలన నాకు దుక్షియము గలుగును, మణీ మారు ఆతని విషయము ఆజా న త 

నుుడుటవలన తోంయయేలు ఆతనినితినివేయును అనినాకు భయముగలక్షు భే wl pu - అం ఆరో 
లికెను. 14. . ౩ పలికెను. 11. అపుడు) వారు ఆతనినితోయజేలు తిని-ప్రేసినవో చు ఏ లతను. 

యము సః 3 స - 
కియు నను స్తము పోంగాక్టుకొనిన వాగరలమగునుము వి పగ్గొక్ లి 15. ఆ 
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విడప వారు ఆతనినిదీసికొనిపోయి లోతు బావిలో నాతనిని చేయవలెనని నిశ్చ 
యించుక్ెనిరి, మజియు తప్పక నీవు ఈ వృత్తాంతమును వారికి, "దెలుప్పుదువు, 

అపుడు వారునిన్ను గు _రింపక యుందురు అని మేము ఆతనికి సందేశము పంకితిమి. 

16. నుతి రాతి చీశటికాంగానే వారు తమ తండ్రియొద్దకు ఏశ్చుచు వచ్చిరి. 
17. ఓ నాయినా ! మాలో నెవరు ముందు పోవుదురనిషరుూ త్తుటకు -గానుపోవు-చు 
మూాసామానునొద్ద యూసుఫును వదలిపోతిమి, ఓిదప తోంజేలు ఆతనిని తిని 
పో యొను. మతి మేము సత్యము పలికినను నీవు మామాట నమ్మవు అని పలి 

కిరి, 18. మళీ వారు అతని యయిుంగివై అబద్ధపు ర_క్షమును తగిలించితెచ్చి3, 

అవఫ్రుడు యాఖూబు ఇది కానేరదు. సీక్రంగాను మోయాత్మలు ఒక మాటను 
కల్పించినవి, ఇశ నపహాన మే మంబిది, మణి మీఠా పలుకు మాటల విషయము 

డేవుని సపాయమే వేండుచున్నాయను అని పలికెను. 
వ్యా 11. వె విధమున కుట్ర నుేశించి తమ తండి యొ్య్యుకు పోయి 

కీ నాయనా! యూనుఫు విషయమున నీ్ర మామాట నమ్మవు. ఏమియు చింత 

పడవలసిన యక్క_అ లేదు. మేము ఆతని మేలు కోరువారము, కీడుచేయము. కా 

వున ఆతనిని మావెంటం బింపుము. అడవిలో ఫలములు బాగుగ తిని యాట 

లాడును, ఇంటిలో నుండుటవలన "దేహారో గ్ధిము బాగ నుండదుగదా ! పొల 

ములలో తిరిగి యాడుటవలన "దేహమునకు బలమువచ్చునుగదా ! మేము అఆకతేనికి 

. వలాటి యపాయము కలుగకుండ కాపాడుదుము ఆని పలువిధములుగ పలికిరి, 

18. యూసుఫును విడిచి చేను ఉండలేను, మణీ మీ వెంట సంపవలెనన్న నాకు 

దుకిఖవుగుచున్నది. అదియునుగాక యూసుఫు వీల్లవా(డు. మీరుఅఆజాగత్తగా 

నున్నపుడు అడవిళలోన తోంజేలు వచ్చి తినివేయునేమో అని భీతివాడగలదు 

అని యాఖూబు [ప్రవక్త పలుకంగా, 14. వారు వమి నాయనా ! నీ.వట్టు పలుకు 

చున్నావు. మేము పదునొకండుమంది బలిష్షుల మున్నారమే! మేమింతేవందియుండి 

మూ చిన్నతమ్ముని తోంజేలు తినివేసినచో మేముండియేమి ఫలము ? మేముసర్భము 

పోంగాట్టుకొని నవారలమగుదుముగదా ! అట్టు కానేరదు. నాయనా ! అన 

సమాధానము పలికిరి, 15. ఇట్లు వారు తమ తండ్రితో పలికి తమ వెంట యూసు 

ఫును అడవిలోనికిం దీసికొనిపోయి తౌ ముద్దేశించియుండిన (ప్రకారము ఒక 

లోంతు బావి యడుగున పడ వేసీరి, అవుకు దేవుడు యూనుఫు[పవక్తకు నీవు 

భయపడకుము. నిన్ను నేను రక్షించి నీకు గొప్పస్టానము నొనంగుదును, నీసవోో 
దరులు చేసిన ఈ కార్యకూను ఇకమింద వారికిం 'దెలువుదువు. అపుడు నిరు 
నిన్ను గు ర్తింపలేరు అని సందేశము పంపి యో దా క్చెను, 16. యూనుఫ్రస వో 

దరులు తౌము పన్నిన కుట ప్రకారముచేసి రాత్రి చీకటి పడిన తరువాతే దొంగ 

"యేడ్చులు ఏడ్చుచు తను తండ్రియొద్దవ వచ్చి, 17. ఓ నాయనా! మేను ఎమి 



చేయుదుము, మేము పరుగుపం బెములాడుచు ఎవరు మింఛిపోవుదురో చూతము 

అలి పరౌత్తిపోతిమి. మాసామానువడ్డ కావలి గా యూనువునుంచితిమి, మేమా 

తిరిగి వచ్చుసరికి తోండేలు వచ్చి యానుఫును తినిపోయిను, మేను నిజము దూ 

చున్నారము, అయిన నీవు నమ్మవు అని పలుకుచు తాము మేంకనో జిం 

చవి దాని రక్తము యూూనుఫ్రు అంగికి తగిలించి 'తెచ్చిన యబద్ధపు గళ్తృయంను 

చూకి నీష మామాట నమ్మక పోయిన చో ఈఅంగీని చూడుము ! అని వవికిగె. 

ఆ మకీ చినగనపండ బాగుగ నుండెను. అదిచూచి యాఖూబు[ప్రవ కతోంజీలు 

తినినచో అంగీ చినగకుండ అటులే యుండునా అని తలంచి మూరు ఎమ! 

నిజముకాదు. అటు కానేరదు. మీరు వీయాత్మల దుష్టత్వమును అనుసరించి న్ర్య 

చేసియున్నారు, జను ఓపిక వహాంతును, మిమ్ము శిక్షింపను. నేను జీవుని నవ * 

యమును కోరుచున్నాను. ఆతంజే నాకు తోడుపడి తిరిగి యూసనుఫ్రును ఏ గ్య 

లార చూచుభాగ్యము నాకొనంగునుగాక యని పలికి యూరకుండొను, 

19. వ-జా-అత్ -సయ్యా-ర తున్-ఫఆర్ "నలూ-వారిదవామ్ - - లద 

దఖ్యవహూ-ఖాల-యా-బు ప్రా-హోజా-గులా-మున్ "వ-అసరూవాు-బి జూ- yg 

| = టీక pe 

వల్లావహు-అభీముమ్" -బిమా-యల-మలూన్ | 20. వ-షరౌ-ను- ది-నమ-నిత్ - బల 

సిన్-దరా-హిమ-నుల-దూదలిన్-వ-కానూ_కీపి-మినక-బాసిాదీన్. 
19, మణీ ఒక బిడారమ వచ్చి వారిలో నొకనిని నీళ్ళు తోడుకొని 

తెచ్చుటకు ఆచావినొద్దకు పంపంగా ఆతండు తన చేందను బావిలోవీసి వని డా! 
ఎంత సంతోషమైన మాట! ఇదిగో ఒక చాలుండు అని పలుకసాగను. మళికే 
వారు ఆబాలుని వ్యాపార సొత్తుగా నెంచి దాంచివిటిరి మటి వారు కోయు 
నది దేవునికి బాగుగ తెలియును. 20. మణి ఆతని సేహిబాదరులు ఆతనిని త 
క్కువ వెలకు కొన్ని పావులాలలో నమ్మి వేసిరి. మఆివారు వాని నిషంయయము 

వ్యా॥ 19. యూసుఫ్లు ఆచావిలో మూండు దినములుంజిను, ఆతని 
సవోదరులలో నాకం వచ్చి ఆహారము నిచ్చిపోన్చచుం డెను, ఆ ౧నములలో 
అచ్చటికి మద్యనునుండి యిాబిష్పునకు పోవు బిడారము వచ్చెను, ఆ బొటసాకు 
లు నీళు తెచ్చుటకు నొకనిని పంపిరి. ఆతడు బావిలో చేందను. "వే.రుంగా జ్ 
యూనుఫ్పు (తెడునుపట్టుకొని చేదలోంగార్చుండొను! నీ ఘుచేందునొతేండు భూ చి సంతో షముళో ఇదిగో వాల సుందరవుతుండెన బాలుండు ఆని "క్లక్ష జే 
లక్ "ఆకు వచ్చినవాండు తేన వారితో ఈ వి 

యాతని యజమానుల శో “వలకుకొంటిని 

అను అత గ సను న 

షయమునుదాచి నేను ఈచాలును 
యిని పలికెను. యూనుఫు విషయము 
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వారు చేయుచున్న అన్ని విషయములు దేవునికి చెలియును, ఆతనిసాపూాోూా 

దరులు, ఆతనిని చేశ (భష్టసిగా చేయవలెననియు చాటసారులు ఆతని వెలకు 

ఆమి డబ్బు సంపాదిం చుకొనవఅెనని యు కోరు చుండిరి. కాని "దేవుడు యూ 

నుఫును ఈజిష్ణు చేశములోని ధనపు ఖజానాలకు యజమానినిగా. చేయవలెనని 

యు జ్రేశించెను. కావున సర్వము తెలిసియు దేవుడు దుష్టులు చేయు కార్య 

ములకు ఆటంక పఅచలేదు, 280. చాట సారులు యూనుఫును దీసికొని పోవు 

చున్నారని తెలిసి వారియొద్దకు పోయిఈతయ మాబానిన పాణటీపోయినాంయడు. 

ఈతండో ఎప్పుడు చూచిన పాణీ పోవుచునుండును, కావున మిరు కోరినచో 

మేము అమ్మి వే యుదుము కానిమిరు జాగ త్తగానుండవలెను, లేనిచో పొల 

పోవును అని పలికి పదునెనిమిది (18) డి ర్లయ (పానులా) లకు నమ్మి వేసిరి. 

అంత కొద్ది వెలకు అమ్ముట వలన ఆక్చరష్ట్రిము పడరాదు. ఎందుకన వారు 

యూనుఫ్పు విషయముచాలఅసహ్యూపడి యుండిరి. చెల లేముడనేయిని బ్బి వేయు 

టకు సిద్ధమెరి. అయిన డబ్బు వచ్చి నంతకలాభ మేఆని కొద్ది వెలకు అమ్మి వేసీరి. 

21. వఖాలల్ -లబివ్-త రాహు-మిమ్-మిస్ర-లి-ఇమ్-రఆ-తిహీ- అక్ రి” 

.మో-మస్-వావు-ఆసా-అన్ యన్ -ఫఅనా-టో-నత్-తఫాజవబూ-వలదన్ - వ-క 

జాలికాదుక్ -కన్నా -లియూను ఫ- ఫిల్ -అర్ _బి-వ-లి-ను-అలి -మవూ-మిన్- తా 

వీలిల్ -లహోదీ సీ-వల్లావు-గాలిబున్-అలా-అమ్-రహీ-వలా-కిన్న "అక్- సరన్నా_ 

సీలాయల.లమూన్ 22 వలమ్మా-బలగ-అము-ద్దవూ-ఆ తె నాను- హుక న్ - 

వ-ఇల్మన్ -వ-కజాలిక-నజ్ -జిల్ -ము వొ సీనీన్ , 

౨1. మటియు మిసరులో యూసుఫును కొనినవాండు తన భార్యల్ ఈ 

తనిని గారవముతో నుంచుము, బవుశక ఈతంయ మనకుం బనికీవచ్చును. లేదా 

మనము ఈతనిని పుత్రునిగా జేసీకొందుము. అని పలికెను. నుణీయు యూసుఫు 

నకు విషయముల వాస్తవమును 'దెలువుటకుం గాను ఇట్టు యూనుఫ్రునకు ఆ "దేశ 

ములో నివానము నొనంగితిమి, మణి దేవుండు తన కార్యము పై శకి గలవాడు, 

కాని జనులలో పక్కుమంది దీనిని బెలిసికొనలేరు, 22, మీ యు యూనుఫు 

తన యుక్త వయస్సుకు రాయగా ఆతనికి బుద్దిని జ్ఞ నము నొసంగితిమి. ముకి యు 

నిట్లు సత్కా-ర్యములు చేయువారికి మేము ఫలిత మొసంగుచున్నారము, 

వ్యా॥ 21. చాటసారోలు యూనుఫును మిసరు (ఈజిస్త్ర నకు వీనీకొని 

పోయి, అచ్చట వలము వేసిరి, అందు అచ్చటి నుంతి ఆతనినికొ నెను, ఆతనిని 

తన యింటికి దీసికొని పోయి తనభార్యతో సీశనిని బాగుగ గారవముతోను 
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(పేమఠోనుంచుము. ఆఈశనిని కానిసగామూడకుము. ఈతంతువద్దవా రర 

నకీవచ్చును. లేదామాకపుత్రులు కలుగనిచో ఈతనిని వుత్రూనిగాం కన న 

ఆని వలెను. ఇట్లు బేవుండు యాసుఫును సోదరుల కుట్ళనుండి రత్రి చి ఆత 

మంచితౌవున నివాస మొనం7ను, మలి హృదయ
ములో ఆతనిరబను జసు. 

మినరువారుకూడ యూసుఫును చాల గారవముతో చూడసాగిగి నుంత్రె)యి 

టిలో నుండుట వలన రాజ్యాంగ విషయములను బాగుగ తెలనసిక "న సాగాను, 

ఆవయునుగాక చేనుండు ఆశనికి రవాస్యార్గమాలును విషయముల పొ _న్షున మును 

తెలిసీకొను నకి నొసంగాను. డేవుయకు తాను కోరిన కార్యము సాగం చును, 

చూడు(డు ! యూసుఫు యొక్క నెహాూాదరులు ఆతనిని అధమ న్ధ్వలో షో 

చేయం దలచిరి. కాని బేవుండు ఆతనికి ఉన్నత స్థానము నొనంెగను. ేఫుని మ 

హీనులు ప్రజలలో చెక్కు_రు తెలిసికొన లేరు. మానవుల యన్నములు జుం 

విరోధము గా సాగవు దేవుండు కోరిన బే నెరవేజును. 22. యూను్కు)నకు *₹ె 

ల్యము పోయి మంచి యుక్తవయస్సు వచ్చి సర్వాంగములు బలము వలన్ గో 

నాయెను. డేవుడు ఆతనికి బుద్ది జ్ఞానము లాసంగాను. చిక్క. న్యానబో"ము 

లను సులభము గాక్కుదుర్చు చుం డెను. (ప్రజల తగవ్రలు మహో
 నేర్చుతోను ల “దరు 

ముగను తీర్చు చుండెను. మతధర్శములలో సూత విషయములను బాగుగ [౫ 

హింపసాగాను. మంచి గుణశీలములు గలిగి ప్రజలకు .మార్లదర్శి యమం గును 

స్యప్పుయుల భావము 'తెలుకటలో ఆయనకు చాల (పాముఖ్యళ లభిం హాము అం 

న చెప్పు స్వప్న భావము నరిగా సంభవించుచుం జను, ఖ్రటు బే ఎవరు కస్త్రయులకు 

సహించి సత్కా_ర్యులై. యుందురో వారికి మంచి ఫలితము "జేవుుండొనంగును, 

28, వ-రా-వదల్-హుల్-లలీ-హువ-ఫీ-. టెలిహో-రన్-న-సీహీణ-జ . గ 
ఖల్ -అచ్వాబ"వ-ఖాలత్ - హైర-లక -ఖా ల-మఆ-జల్లాపా -ఐఇ న్న వజూ ఆ గీ Me 

అవా సన-మస్ -వాయ-ఇన్న వూ-లా-యువ్ -లివుబ్-జూని-మూన్. వళ్ల. వలం 

తద్ "హొమ్మళ్ -బీహీ-వ-హమ్ము-బీహో-లె-లా-అర్ -రఆ-బుర్-వోన-గ వి బవొా-! 

జాలిక-లి-సస్ -.ఫాఆన్-వాన్-సూఅ-వల్ ఫకొ-పాఅ-ఇన్న-వూ-మిన్- ఖాది 
వలా 5 వశ్- ఖు ఖమీ-న నల్ ముఖ్ లసీన్, 25. వశ్-తబఖ్సల్ -బాబ-వ-ఖడ్దల్ -ఖమీ-సపాలూ మిన్ చు బా 
రిన్-వ-ఆల్ -ఫయా-సయ్యాుదహా -లదల్ -చాబి.ఖాల ల్ “మా-బజాడ-వు నీ- ఆరా 

జానే 

= 

శ ల'హియా-రావదల్ నీ-అన్-న ఫ్ సీ-వ పహిద-షాహిదుమ్-మిన్-- అపొా-లివ*ి బన్ 
న! 

ద-వి- క్ - స బా క అకా 
ఆపా-లిక సూఆన్ -ఇల్లా"అన్ -యుస్-జన_-జా-అజాబుస్ -అలీమ్. ౪8. 
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వీ కి లీ శాణశీి ద వా , వాటి 

కానఖమిీనసుహూఖుద్ద మిన్ -ఖుబులిన్ -ఫ-సద-ఖ త్ వహువమినలో - కాబిబీన్, 97. 

వన్ -కాన “ఖమో-సువాూా-ఖుద్ద-మిన్ -దుబు-రిన్ -ఫకజ-బల్ - వహువ - మినస్- 

సొదిఖీన్ . 20. ఫలమ్మాా-ర ఆ-ఖమోి"సహూ 'ఖుద్ద-మిన్ -దుబురిన్ -ఖాల-ఇన్న వూ - 

మిన్. -ా_కెదికున్న -ఇన్న -కెదాకు న్న-ఆజీక్. 29, యయాసుఫు -అల్-రి క్ -అన్-హోజా- 

వన్-తగ్ _ఫిరీ-లి-జమ్ బికి-ఇన్న కి-కున్ తి-.మినల్ -ఖాతి-ఈన్ : 
28. యూనుఫు ఎవతె యింటిలో నుండానో యామె ఆతని మనస్సును 

చలింపం 'జేయుట్నకై యాతనిని మోపిాంచెను. ఆమె తలుపును మూసివేసి నీవ్రు 
శీ ఘ్రముగ రమ్ము అని పలుకంగా నేను దేవుని శరణుచొ చ్చుచున్నాను. నాయజ 
మౌానుండు నాకు బాగుగా నుంచి యున్నాండు, నిశ్చయము గా అన్యాయము శే 
యు వారలు మేలుపాందరు ఆని యూనుఫు పలికెను. 24. మళకియు నిశ్చయ 
ముగా నామె యూసుఫు నుగేశిం చెను, యూనుఫు తన ప్రభువు యొక్క. సూ 
చన చూచి యుండని చో. ఆమెను నశించి యుండును, ఇట్ల ఆతనినుండి కీడు 
ను పాపమును తొలగించుటకు జేసితిమి. నిశ్చయముగా ఆతండు మాపవితు) 
వైన భక్తులలో చేరిన యాతండు. 25, వారిద్దణు తలుపు _వెప్పునకు పరుగాత్తిరి, 
మజ యామె ఆతని యంగీని వెనుకటి వైపునుండి చింవీవేసెను మజియు 
వారిరువురును తీలువునొద్ద నామె భర్తతొ కలిసిరి. అవుడు ఆమె నీయింటివారిని 
చెటుప వలెనని దలంచిన వానికి చెరలో నుచట లేదా దుఖ్బకరమెన శిక్ష 
నొసంగుట తప్ప వేలుశిక్నలేదు అని పలికెను. 26, (అనుడు) యూనుఫు నేను 
నామనస్సును ఆపుకొనక యుండుబకై యావమయే నన్ను కోళిను, ఆని పలిశను. 
మణి ఆమె కుటుంబము వారిలో నొక సాశ్నీ ఆతని యంగి మందు వైపు 
చండి చినిగి యున్నచో నామె పలికినది సత్యము. మఆీయాతండు పలికినది యబ 
ద్ధము, 27. మణీ యాతని యంగీవెనుక చినిగి యున్న-వో ఆమె పలికినది ఆబద్ధ 
ము. మణి యాతండు పలికినది నిజము అని సాత్యమి చ్చెను, వరి. ఆవిదప ఆమె 
భర్త; యూసుఫు అంగ్ వెనుకటి భాగమునుండి చినిగి యుండుట చూచి నిశ్చ 
యముగా నిది గ్ర్రీలగు మొ కటయున్నది, నిన్బృయము గా మోకు చాల 
గొప్పది, 29, ఓ యూనుఫు! ఈ విషయము పోనిమ్ము. మజి ఓసి నీవు నీపాప 
మునకుంగాను కమాణ “వేడుకొనుము, నిశ్చయము గా నీవే పాపముచేసిన జాన 
వు ఆని ప్ఫికిను. 

వ్యా॥ 28, అట్లు యూసుఫ్రును డేవుండు అనుగపిం ముచుండ(గ ఆతనిని 
ధర్మమార్గయునుండి చలింపం చేయుట తై మంత్రి భార్యయగు జలీఖా యూస్తప్పు 
సౌంధర్యమునకు మోహితురాలై అనేక కుటలు సలిపెను- కానిచేవుయ యూ 
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సుఫును ఆమె కటలనుండి రక్షించెను, ఈ విషయమును గూర్చి యీ వాక్యము 

లలో చెప్పంబడెను. జలీఖా యూనుఫ్లును మోహించి యాతని మనస్సును చలిం 

పం జేయుట శె అన్ని విధముల యలంశార శృంగారములు చేసికొని యూసుఫు 

ఒంటరిగా నున్నపుడు ఆతని యొద్దకు పోయి తలువులు మూసివేసి రమ్మని పిలి 

చి వైంబడంబోయెను, అవుడు ఎట్టి భక్తండైనను పరవశుంజై ధర్మమార్గము 

వీడునుగడా! కాని చేవుని భక్తుడగు యూసుఫు తన మనున్సును చలింప చే 

యిక నీ దుష్టత్వమునుండి నన్ను రశ్సీంపవలెనని "దేవుని శరణు చొచ్చుచున్నాను, 

దూరము పొమ్ము. నేను నా యజమానుడు (మంతి) నాకు మేలుచేసి యుస్నాం 

డు. ఆతని మానమునందు నమ్మిక (దోహము చేయను, అది చాల అన్యాయము, 

అన్యాయస్థులు జయము పొందంజాలఠు. ఇయ సర్వష్ణాయగు "దేవుడు చూచుచు 

న్నాండుగదా! ఆతనికి భయపహవలెను, ఆతని మేలి లెక్క_ లేనివి ఆని యూనుప్థ 

పలికి ఆమె కుట్రనుండి తప్పించుకొనుటకు నాలోచించెను, 24, జలీఖా ఆతనిని 

తన వశము వేసికొనవలెనని చాల యతర్నించెను కాని యూసుఫు దేవుని సూ 

చనలను చూచి యాతనికి భయపడి యాపాపమునకు€' - బూనుకొన లేదు, వ్యభి 

చారము ఘోర పాపము అని యూసుఫునకుం చెలియను, ఇది చాల చెడ్డపని 

అని గుర్తించియే దానికి లొంగ లేదు, ఇట్లు "బీవుండు యూసుఫ్ట మనస్సును చ 

_ లింపం జేయక ధర్ముమార్షమందు స్థిరముగా నుంచి యాతనిని పాప కార్యమునుం 

డి రశ్చించెను, కావుననే యూసుస్థ "దేవుని భక్తులలో చేరినవాయ అని "దేవుడు 

పొగడను 25. యూనుఫు జలీఖానుండి తప్పించుకొనుట 3 తొందరగా తేలుసు 

తెజిచుకొని పోవలెనని పరు త సాగిరి, జలీఖా ఆతనిని పట్టుకొనుటకు వెనుక 

-వెంబడించెను, ఆ తొందరలో యూసుఫ్ర అంగీయొక్క._ వెనుకటి భాగము జలీ 

జా చేతిలో చిక్కుకొ నెను, ఆమె పట్ట లాగంగా అది చినిగిపోయను, యూసు 

ఫ్లు తప్పించుకొని యింటినుండి వచ్చుచుండెను, ఆతని "వెనుక జలీఖా పరూగాత్తు 

చు వచ్చుచుండెను. ఆసమయములో జలీఖా భార్త తలుపు చెగ్గతి ఎదురు ప 

డెను, వారిద్దజిని ఆతడు చూచెను, తశ ణమే జలీఖా మాటలు కల్పించి ఓయా 

భర్త! మాడుము ఈతండు నన్ను చెజుప వలెనని యత్నించెను. కావున ఈత 

నిని చెజలో నుంచవలెను, లేదా వైన కఠినశిక్ష నొసంగ వలెను అని పలుక సా 

ఇను, అప్రదు యూనుఫు ఇందు నావోషమేమియు లేదు, ఆమెయే నన్ను మో 

హించి నామనస్సును చలింపం 'కేయవ లెను ఆనీ యత్ని౦చెను, నేను ఆమెనుండి 

తప్పించుకొని వచ్చుచున్నాను అనిపలికెను. అపుడు జిలీఖా కుబుంబములో నొక 

బంధువుండు నిజమైన వృత్తాంతము తెలిసికొని యాతడు నివ్పత్షపాతముగ , 

యూసుపు అంగీ ముందుభాగమునుండి చినిగి యున్నచో ఆమె మాట నిజము, 
యూసుఫు మాట అబద్ధము. "ఆతడు. చేరస్థుండగును, ఎందుకన యూస్నుస్థ 
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మోహిాంచినచో ఆతని ముఖము ఆమె _వెపున నుండును, ఆమె లాగుటలో ముం 

దుభాగము చినింగి యుండును ఆనియు అంగ వెనుకటి _వెవున చినింగి యున్న 
వో యూసుఫు మాట సత్యము. ఆమెమూట అబద్ధము. ఎందుకనయూనసు తప్పిం 

చుకొని పాణీపోవు నపుండు ఆతని వింపు జలీఖా" ,వెపున నుండును, ఆమె తన 

కోరికను "నెరవేర్చుటకు ఆతనిని లాగునవుడు ఆంగీ వెనుకటి భాగము చినింగి 
పోవును, అని సాక్ష్యము పలికెను, ఆవుడు జలీఖా భార్త, యూనుఫు యొక్క 
యంగ యొక్క వెనుకటి భాగము చినిగి యుండుట చూచి యూనుస్ర యొక)... 

తప్పుకాదు. తన భార్య బే తప్పుఅని తెలిసికొని ఓసీ ! మాయాడవాండ్ర కుట్రలు 
చాల ఘోరమైనవి. ఇది నీడే తప్పూ కావున నీవు చేసిన తవ్వునకు బేవునిలో 
లేదా యూసుఫుతో తవూపణ వేంయకొనుము, ఇంయమీంద నట్లు చేయకుము అని 
తన భార్యలో పలికి ఓయూసుఫు! ఆయినదియెపోయినది. -ఈవిషయమును పో 

నిమ్ము. ఇది యొవరిలో చెప్పుకుము. అఖిమానముపావును అని పలిశేను, 

హాచ్చరిక;- కొందు విద్వాంసులు సాత్యమిచ్చినవాండు మాటలాడ లేనిపొ తి, 

బిడ్డ అనియు దేవుని శ_క్తివలన ఉయా్యాలలోనే యూనుఫు ప్రవక్తను గూర్చి 

సాత్య మిచ్చెను అని పలుకుదురు. 

80. . వథూలనిన్-వతున్ -ఫిల్ -మదీన-తికు-రఅ-తుర్ -ఆజీజి-తు రా-విదు- 
pn 

సతాహో-అన్-నఫ్-సీహీ-ఖద్ షు గ-ఫహో హుబ్బన్ -ఇన్నా _ల-నరాహో-ఫీ-జలా - 

లిమ్-ముబిన్. 81 ఫ-లమ్మా-సమి-అల్ -బిమక్ -రిహొన్న-ఆర్ -సలత్ ఇ లై - హి 

న్న-వ-లల కదల్ - ల-వాన్న-ముత్ తో తక-అన్-వ-ఆతేత్ -కల్ల'వాహి-దతిమ్ మిన్ 

వున్న "సిక్కీ-నన్- వ_ఖాల-తిఖ్ రుజ్ -అలె- -హిన్న-ఫలమాగర-వి - నజూ - 

అక్బర్ - -నహూ-వఖ త్తే త్ర- అన- ఐదియ-వున్న-చ-ఖుల్న- హోమ" లిల్లాహి- మా- పంజా 

బషరన్ - ఇన్-హాజా-ఇల్లా మలకున్ -కరీమ్. 82, ఫజాలి.కున్నల్.లడ్ష.లుక్రూ. 

తున్న సీ- ఫీహీ- _వ-లఖద్ రావత్తువబూ- “అన్-నవ్- -సీఫ్రీ-ఫస్-తలానమ-వ-ల ల-ల్రిల్- 

లమాయఫ్ ఆ సట్.మూ _-ఆమురువనూ-ల-యుస్ జనన్న-వ-లయకూనమ్ - మివస్స్- 

సాగిరీన్, 88. ఖాల-రబ్బిస్-సీజ్ ను-అ హబ్బు- ఇలయ్యి-మినజ-యర్ ~ ఊనవీ- 

ల లైహి-వ-ఇల్లాతస్ -రిఫ్ -అన్నీ-కె ద-వున్న-లస్బు- ఇల "హీన్న - వా అకుక్షా- 

మినల్ -జాహిలీన్. వడం ఫన్ - తేజాబ-ల వూ- -రబ్బు వాగా ఫ-నరఫ_ఆ; అను హు క 
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ఏ0, మజీయు, ఆ వ్రరములోని చ్ర్రైలు అజీజు యొక గ భాగ్నగన యుగ 

నున్న యువకుని ని మూహీాం
 చి యాతని మనస్సును చలింప6? "బీయుటకు గీడు 

చున్నది. ఆమె సాదయములో యానుఫు పేను నాటుకొన్నది. “మె స్ప 

లో నున్నట్లు నము చూచుచున్నారము అలి పలుకసాగిరి ౮1. "1 

వప ఆము వారి కుట్రలను వని వారిని శిలివించి వోకొలుకు నొక సభను వరు 

అచి ఒకొక లేను నొకొ,_క్క- కతి తిని చ్చెన్లు మణీ ఆమె ఓయూానుఫు |! చె +రి 

ముదుటకు రమ్ము ఆని పలికెను వీదప ఆ (స్రీలు యూనుఫును చూడు గా నే 

ఆక్చరన్థిపడి తము చేతులకు కోసికొని చేవుండు పరషుసమి మందు, CREE 

సనుషశ్చిమా కు దుశాయ. గొప్ప చేవదూతగా నున్నాయ అని సుగం "A 

2, (అపుడు) ఆమె, ఈతని విషయలో మారు నన్ను నింగించిగిరి, నలు ననీ 

ఆతని మనస్సును చలింపంజేయుటకు కోరి యత్నించితని, కాని యాచన నతు 

స్సును స్ట వికముగొ నుంచుకొ నెను, మణి "నేను ఆతనితో మస్తు నటి COI వ్వ 

ఊహని హో తప్పక యాతండు ఇలలో పడుకు, మణీ అవమానము నాొాంగడు ఆఆ 

సెకెను. 88. యూనుఫు ఫు పీ “నా (ప్రభువా ! ఈ(స్ర్రీలు నన్ను సన్న క సింగు 

చున్నావో చానికంకు నాకు చలళలయే వీ)య మైనది, నుటలీ ట్ మల 81 

నుండి తొలంగింపని చో నెను వారివెపునకు (వాలుదును, వ్సుటీ పాముకు ఆక 

చేరిపోవుదును అని పలికెను, కక. కావున అతని (ప్రభువు “తని (పొర్తవషు 

ఆ-గికరించి ఆతనినుండి (గ్ర్రీల కుటను తొలంగిం చెను, నిశ్చయం యుగ్మ a జే 

వినువాండును సర్వము "దెలిసీనవాండును, 80, ఆ విదపు వారు నూనెను. ఫస! * 

చియు ఆతనిని కొంతకాలము- చెజలో నుంచవలెనని వారిగి ర్ోంనాను 

వ్యా॥ ఏ0. మినకు నగరములోని స్రీలకు మంత్ర ఆజీజు 'ఛ ఫోగ్నమిన అ యు 

తెలిసి గొప్ప: ఉద్యోగుని భారమై తన యింటిలోనుండు బానిసను మసి = ది 

మాతని స్ఫాదయము చలింప జేయుటకు యిత్నించువున్నది, టు నము? 

యామెక తగునా! ఆమె హృదయములో అతిని పే9మము, కం Rea 

కొన్న వి. ఇది బాల తప్పు ఆని నిందింపసాగిరి, 81. అట్టు పుుూుయము ని సీ 

జలీఖాను నిందించు చున్నారను విషయము మెక జె ను. అస్, లు ణమ 

ముగా గుసగుసలాడుచు జలిఖాను నిందిచుచు తాము కళంకము”. Bu డ్రం 

అని తలంయను కను వాద నుములా యూన ఎ సుందర టో 
వలెన్ ర్రికలు చాంచుకొనియుండిరీ, ఆందువలన వారి సంభాషణలు, 

ర్న జో ర్ 
అవ చెప్పంబడియును. జలిఖా ఆ స్త్రీలను విందుకు పీసిది యుకనచి 

ఓ! ఒన్న 

PETE | సీ 

® I శే 
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చేసెను, అందు కొన్ని వస్తువులు క తితో కోయందగినవి యంచియొక్క-క్కొ. 

రేకు సొరొ్మ-క్క- క ల్సి నొనంాను, విందు నభను వూ రిగా సవరించి యందణు 

(స్రీలు కూర్చుండిన తపువాత జలీఖా యూనుఫును ఆ సభలోనికి రమ్మని పిలి 
చెను, అవుతు యూస:ఫ్ర అచ్చటికి వచ్చిన తళ్టకుమే య్యాస్త్రీలు ఆతని సౌంద 
ర్యయమనుమాచి పవశుచై తమచేతులలోని కత్తులతో ఫలములను కోయుటకు 

బదులుగ తవు చేతులను కోసికొనిరి. యూసుస్పు తలవంచుకొని యు యుండెను, 

(స్ర్రేల ముఖుము'వెపుకాడ చూడ లేదు, (స్రీలు యూనుస్రను చూచి యీానండు 

మనుష్టిమ్మాతుండుకాండు, బేన్సుని దూతవలె నున్నాడు.  ఈతయ మంచి 

గుణశిలములు గలవాండు, ఎట్టి వోషములబేనివాండు అని ఆశ్చర్యముతో పలుక 

సాగిరి, అపుడు (నై స్రీలు తాము జలఖాను నిపా్మ.రణముగా నిందించుచుంటిమి, 

ఇట్టి సౌందరవ్రియు చూచిన వ వ స్ర్రైమై నను యూనుప్పును "ప్రేమింపక కయుండదు, 

పాపము ! జలీఖా యూసుఫ్తును చూచి తనబుద్ధిని పోయగొబ్టుకొన్నది. యూసుఫ్తు 
చేవదూతేవలెనున్నాయు, ఆ పాపమునకు సోకతేప్పించ కొని జోయినాండు అని 

నిశ్చయించిరి. దీనివలన యూసుఫ్థ నరసుండుకాడు అని బుజువ్లు ఆయెను. 

రి, చ్ర్రైలు పరవశులగుట చూచి జలీఖా తేన నిజమైన వృత్తాంత మిట్టు చెప్ప 

సాను. మీరు నన్ను నిందించుచుం4ిరి గదా ! యూనుఫ్ధును చూచి సుబుద్ధి 

ఎజి పోయనో మాళే యోచింపుండు. ఇ్రందులోనా మారు నన్ను నిందించు 

చుంటరి. నేనే మోహించి యత్సించితిని, కాని యాతంయ నామాట వినక తన 
మనస్సును స్థిరము గ- నుచుకొని పాపమునకు వూనలేదు. ఇట్టు జలీఖా - తేన 

నోటిత్రో నే 'తనతప్హ్మ గ్ర్రీలయెదుట ఒప్పుకొ నెను, ఇఇదియును యూనుఫునిర్దోవీ. 

యన సూచించుచున న్న సాక్ష్యుము, తన తప్పు ఒప్పుకొని తిరిగి యూనుఫ్తును 

"బెదరించుచు నామాట విననిచో ఆతనికి ఇెజలో పోవలసివచ్చును. మణీ అవ 

మానముపొందవలసీవ- చును అని పలికి యి(కమోంద నైన తన కోరిక నెరవేర్చు 

"సమో అని ఆశించెను. స్రీలు కాడ జలీఖాపవమున మూాటలాడిఓటీయూనుఫు! 

నీవు జలీఖా మాట వినవలెను, ఆమె నీకుచాల యుపకారము చేసి యున్న ధిఅని 

సీఫారను చేసిరి, 88, కాని యూనుఫ వారి మాటలకు లొంగలేదు. తుదకు (సై గ్ర్రీల 

కుకులకు విసిగి ఓ "దేవా! నన్నుయోో (స్త్రీల క్యుటకనుండి కాపాడుము. లేని చో 

వీరి మాటలకు లొంగిపోయి పామరులలో చేరిపోదునే సూ ! పీరు పాపము 

నక నన్ను (వే పించు వన బరు. దీనికంకునాకు చఇజనాలలో నుండుటయే 

ద్రియము అని భయభ కలలతో చేవ్తనిని ప్రార్థించెను, నిక్కీ దేవుడు యూ 

నంఫ్ర ప్రార్ధన విని యంగీకరించౌను. ఆతనిని స్ర్రీల కటనుండ కాపాడి యాతన 

మనస్సు చలింపకండ స్ధరముగా ధర్ధుమాగ్దము వై నుండునట్లు జే సను. "దేవుంజే 

అఎద౭కి (ప్రార్థనలు విశుచుతెలినికొనుచూస్నా (డు. తిల, ఆ' వీదప యూను నుఫు 



యమీసుఫును చజులో నుంచుట మేలు, లన జవీఖా నిర్జామ్, యనియు. "నే 

దూరమగును. జలీఖా యూసుపునుచూగే కకపోవుటవలన క్రమముగా (పేమ వనితి 

చెట్టును అని వాన తలంచిరి. “కాసి జలీఖా యూసుఫవు కై
 దులోని కష్టములకుకు సిగ 

మె "శ్త్రపడి నామాట వినును అని తీలయి ఆతనిని పవెజలో నుం దటకో (సలం 

చెను. ఆమె చెప్పినట్టు గ చెలులో నుండవలనీవ చ్చెను- కష్టములు వ ద్వి నఖుతు 

భక్తులు బేవునితో ఆపదతొలంగి సౌఖన్టీమలును మేల్టును స్లుగవ బననిపార్మ్యేం 

పవఠెను., కాని చెడుగు రావలెనని కోరరాదు, రానున్న. ఆపద రాగము మ. 

ఆయిన మేము, ఆపద రావలెనని కోరరాదు. కొందు కష్ట్రములకు వినగ ౪ ధు 

వచ్చిన బాగుండునే యని కోరుదురు, అట్లు కోరరాదు. 

86, వాదఖల- -వతావస్ స్-సీజ్న-ఫతే- -యాని - ఫాల-అవా' దుహూ మా 

న్నీ -అరాసీ-అల-సిరు" ఖమ్-రన్ రన్-వఖాలల్. -ఆఖరు-ఇన్నీ -ఆ రానీ- అహా-మిలు-ఫి* 

భ-రాసీ-ఖుబ్-జస్-ఈ- _వలుత్ శె క రుమిన్ వా-నబ్బీ నా-బి కానీ" లిపీం-ఇగా షు స 

రాక_మినల్ -ముహా-సినీన్, 87, భాల-లా-౦ -యాతి-కు మా- తఆ-మున్- Ca] ye 

నిహీ--ఇల్లా.నబ్బా-తుకుకూ-లి తా వీలిహీ ఖబ్లఆన్ ంమాతీయ- కుమా-ః బు "లకును 

మిమా_ఆ ఆల్ల-వనీ- -రబీ ఎ-ఇన్నీ-తరక్ తు-మిల్లత.ఖామిల్ -లాయుూమి ను ను ‘Dey 

కాావహుమ్-బి బిల్ -ఆఖరతి: వుమ్ కాఫ్టీిరూన్. కిరి. వల-తబకు' విళ్ళత-ల4 ఖో 

ఈ- ఇచాహీమ-వళృన్.హోఖి వ- యల ఖూబ-మాశాన- లనా-అన్- నుష్-దిగొ నల్లా 

హీ-మిన్- వెఇన్-జాలిక-మిన్ _ఫజ్ -లిల్లాహా- ఆపై లై నా-వ-ఆలన్నా న నీ వరం కన్న" 

అక్ క్ -సరన్నాసి-ల లా-యప్-కురూన్ , 89, యూహౌహ లన్, -నిన్ని-ఆ-ఆ రొ ఏ = 

కు-ముత-ఫర్రిఖూన'ఖై రన్ -ఆమిల్లా-హుల్ -వాహి-దుల్ -ఖష్టకర్ 40న తీర 

బుదూన-మిన్ - దూనిహ్వీ-ఇల్లా- అస్మా-అన్ -సమ్మై- త రునురాహాో- ఆస్ గుమ. జ్. 

ఆ-బాఉపమ్-మా-అన్ -జలల్లావు-బిహో-మిన్-ను ల్ తానిన్ -ఇనిల్ - షా యు ఇ 

ల్లా-లిల్లాహీ-అమర" అల్లా-శఆబుదూ-ఇల్లా - ఇయ్యాను-జాలికన్-_ దీన్ మై స్సు 
య్యుమువలాకిన్న అక్ సరన్నాసి-లా-యజోలమూన్. 41, యా. పాపి. ఇస్. 

జ్ని"ఆ అమ్మా- ఆహాదుకుమా-ఫయస్ -ఖీ-రబ్బవూ- ఖయమ్ రన్-వ-ఆమ్మాల్ -“ఖరుం 
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ఇట ఇది జారి తి బ్ర అటి 

ఫ-యుస్ -లబు-ఫతౌొకు-లు ల్- లై రు-మిర్ -రాసీపీ--ఖుజి యల్ -అక్-రుల్ -లజీ 

ఫీపా- రస్ -తఫ్ తియాన్, 12, వఖాల-లిల్లజీ-జన్న అన్నవ్యునాబిమ్- మిన్- వమ 
అల 

జ్-కుర్ నీ-ఇన్ద-రబ్భిక-సఅన్-సా-హాుప్-మై తాను-జిక్ర-రబ్బిహీ-ఫల బిస- ఫిస్-సి 
జని" విక్రొఅ-సీ నీన్ 

86, యూసుఫులోంగూడ ఇద్దలు యువకులును చెరశాలలోనికి వచ్చిరి, 

ఆయిడ్డణిలో నొకండు "నేను (దాక్షరసము తీయుచున్నట్లుగ నేనుకలలో చూ 
చితిని ఆని పలికెశు, మణి రెండవవాడు నేను నాతలని రొశ్చును మోయు 
చున్న ట్టుగను దానినుండి పక్షులు తినుచున్నట్టుగను నేనుకలకండిని, మాకు దీని 

భావమేమో! తెలుపుము, మేము నిన్ను సత్వా-ర్యములు శేయువానిగా చూచు 

చున్నారము అని పలికిరి, 87. అపుడు యూనుఫు మోకు దినము లభించు భో 

జనము మీయొద్దకు రాక వూర్వమే దీనిభావము మీకు దెలువుదును, ఈ విద్య 

నాకు న్మాప్రభువు నేర్చినది. దేవునిని విశ్వసింపక పరలోకమును తిరస్క రించు 

నట్టి జనుల మతమును నేను విడనాడితిని, 88. సాతేండ్రులగు ఇ(ాహీము,ఇన్ 

హోఖు, యాఖూబుల వారి మతమునుఅనుసించితిని, "జేవునికిసాటిగ నితరులను 

చేయట నూపనిాదు. ఇది మాకును సర్వజనులకు నున్న "దేవుని యన్నుగవాము, 
శాని జనులభో చెక్కు_మంది కృతజ్ఞత సలుపరు.89. చెజలోనాతోంబాటునున్న 

'స్నీహితులారా ! అనేక చిల్లర కతలు మేలా! లేదా ఒక్క సర్వశక్రుండగు చే 

వుండుమేలా ! 40, జేవునినివదలి మోారుఫూబించుచున్న దేవతలు మారును మాతా 

త ముక్వాతలును పెట్టుకొన్న వేర్లు మాత్రమే. దానిగూర్చి బేవుంజెట్టి (ప్రమా 

ణము (సన్నదు) షంపలేదు, "దేవునికితప్ప నితరులకెవరికిని అధికారము లేదు, ఆతని 

తప్ప నితరులను ఫూజింపం గూడదు అని చేను(డు ఆజ్ఞ వించి యున్నాడు. ఇది 

యే స్థిరమైన ధర్మమార్లము, కాని జనులలో "పెక్కు.మందికిం 'దెలియదు. జీ1, రీ 

చెజలో నాతోంబాటు నున్న స్నేహితులారా ! మిలో నొకడు తన యజ 

మానునకు (చాత్సరసము (తాగించును. మణీ ెండవవాండు సిలువ పె నెక్కి-౦ప 

బడుకు. ఆతని తలను పతులు తినుదురు, మోారిస్దటు అడుగు చున్న భావమును 

గూర్చి యిట్లు విధింపం బడినది అని పలి కను. 42. నుణీయు వారిన్షలిభో నెవని 

గూర్చి విడుదల "గా వింపంబడును ఆరి యూనుఫ్పు తలంచెనో ఆతభితో నీయజ 

మానుని యొద్ద నా విషయము పలుకుయు ఆని యూనసుఫ్తు పలికెను. కాని ఆతని 
యజమానునివడ్ద యూసుఫ్లు విషయము పలుకుటను గూర్చి సైతాను ఆతనిని మ 

అపించెను, కావున యూసుఫు చెజలో మజికొన్ని నంవత్సరము లుండాను, 

వ్యా॥ 86+ యూనుఫు చెతిశా లకు బోయిన కాలమునంచే యిద్దతు 
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యువకులు చెఖభో నుంచ యిడిర్ర.అందురయాన్టిను బిన్ వ లీద్ అనువాండుమిసరు రాజునకు 

(దౌక్షరసము (తాపించువాండును మజొకండు రాజుకొఅుకు రొ శై చేయువాండును, 

ఈ యిద్దజు రాజునకు విషము నిచ్చిరి యను నేరయులో పట్ల వడిరి, యూసుపఫ్పు 

చెఆ శాలలో చాల భక్తుడనియు పుణ్యాత్ముడు అనియు (పనీద్ధి శెక్కి యుంజె 

ను, ఆయిద్ద ణు ఖైదీలు యమూానుసునకు చాల పరిచితు వా (ప్రేమను వెల్లడించు 

చుండిరి, ఆయిద్దణు ఒకదినము తౌముగాంచిన కల యూసుఫుతకో పలికిరి, 

(దాతరసము (తాగించుచున్న యువకుండు (దాత్షరసము తీయునట్టు చూచెను 

అనియు రొక్పైలు చేయవాండు తన లేల్లపై రొశులు మోసుకొనిపోవు చుండంగా 

పతులు వచ్చి తినునట్లు కలనుగాం చెను అని వివరించి దీనిఫావమేమి చెప్పుము 

అని యూసుఫు నడిగిరి, ఎందుకన వారిడ్డణు యూసుఫ్రును గొప్ప భక్తుంుఅని 

తలంచిరి, 87. అపుడు యూసుఫు వారిద్దతితో మౌ స్వప్న భావము శీఘముగా. 

"దెలుపుదును. మికు ప్రతిదినము వచ్చు ఆహారము మో యొద్దకు రాక మునుపే 

చెప్పివేయుదును. తొందరపడనక్క_అ లేదు అన శాంతిమాటలు లికి ముందు 

స్వప్నఫావముకం శు లాభకరమైన ఒక విషయము మోకు6 డెలుపుదును, వినుండు 

అని పలికి స్వపష్నభావము చేను చనేర్చుకొన్నదికాదు. నేను జ్యోతిష్కూండను 

కాను సుమా ! ఈవిద్య నాకు దేవుండు చేర్పినది. "దేవుని యను[గవామువలన 

నాకు లభించినది, చేను అవిశ్వాసుల మతమును _ విడనాడినాను, అవిశ్యాసులక 

-దేవునియందును పరలోకమందును విశ్వాసము లేదు, కావున అవిశ్వానుల ననుస 

రిపంహాడదు. శిరి, నా వితృలగు ఇ(బాహిమాూ ఇన్ హోఖు, యాఖూబు అను 

(ప్రవక్తల సగ్యమతమును నేను పట్టితిని, వీరి సన్మార్గము ననునరించుచున్నా ను, 

జీవుడు ఒక్క_ండు. ఆతని! సాటిలేదు. చిల్లర ,డేవతేలను పూజింపరాదు. చేవుః 

డు ఒక్క య అని విశ్వునీంచుటచే మాకును నర్వలోకలకును "దేవుని యనుగ 

వాము కలుగును, పెక్కుమంది జనులు దీనిని గు_్తింపక తప్పుతోవను పోయి 

పాపములకు పొలగు చున్నారు, కృతజ్ఞత సలునుటకు బదులుగ కృతఘ్నత వహీంచు 

చున్నారు, ఇది సరికాదు, 9, క్రి 'స్నేహీతులార ! మోరే యో చింనుండు ! నక్త 

లేని. సెక్కు. చిల్లర -జీవళలు మేలా ! లేదా సర్వశ క్తుండును సర్వాధికారుండును 

అగు ఒక్క_ చేవు:డు మేలా ! సర్యశ కుడగు చేవునినే పూజించి యాతని నే 

వేడట మేలు, ఆతని నరికి మించినది యుడ్దియును లేదు, ఆతని శిక్షనుండ 

తప్పించుకొనుటకు ఏలులేదు. 40. మారుఫూజించు విగహామాలును చిల్లర చేవ 

తలును మోరు పెట్టుకొన్న చేరుమా త్రమే. అవి వౌ సృవమాలుకావు, ఆపి వట్టవి 

కావున మారు పూజించు దాని! శా స్త్ర పమాణము (సన్నదు) "లేదు, ఎందుకన 

ఫూర్వమునుండియు (ప్రవ క్తలును భక్తులును "బేవుయడు ఒక్క- (డు. ఆతని నేవూ జింప 

వ లెను, ఆతనికి సాటి కల్పింప రాదు అని సపమాణముగ బోధించుచు వచ్చిరి, 
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కావున విగ్రహారాధన చేయవచ్చును ఆని సూచించు ఒక్క పీమాణముకూడ 
చేను, కావున ఒక్క. దేవుని సే వూబించుటయు స్పిర మైన ధర్మమార్షము, బ్రి:దు 

వలాటి వంకరలు లీవు, ఈ సన్నార్లమున పోవువారు తప్పక చేవునిని పొందగలరు, 
అయినను దీనిని చెక్కు_మంది జనులు తమ మూఢ త్వము చేతను, "ద్యేషముచేతను 

(గహీంపకున్నారు, 41, యూనుఫ్పు భర్భమార్హమును బోధించి వారిసప్ప భావము 

నిట్లు చెప్పుచున్నాడు, ఎవండు (దాత్షరసమును త్రీయునట్లు చూచెనో వాండు 

చెజనుండి విడుదలపొంది తిరిగి రాజునకు (దాక్షరసము (తొాపించును, పూర్వవు 

యుద్య|ోగచు వానికి లభించును, ఎవడు తన తేల నిడుకొన్న రొశ్చులను 

పక్షులు తినుచున్నట్లు చూచెనో వాండు శిక్షపొంది సిలువవై నెక్కింపంబడును. 
వాని తలను పీకి పత్షులు తినును. ఇది తప్పక జరుగును, ఇందు వలాటి వ్యత్యా 

సము గలుగదు అని పలికెను, ఆయన పలికిన స్టే నేరము రొశ్షైలు చేయువానిది 
“యని బుజువు అయి (దాక్షగసము (తౌవిం దువాండు నిర్గో వి. యని బుజువ్ర 

ఆమయును, కానున ర్ొచ్హైలు చేయువాండు శిక్ష పొంది సీలువవై "నెక్కి.ంపబ డెను, 

వాని తలను వీకి పక్షులు తినెను, 48, ఆ యిద్దణు వైదీలు వవారణకుంగా ఇటు 

నుండి పోవువపుడు, ఎవండు విడుదల గావింపంబడునో యని యూమఫుఎఆింగి 

యుండెనో వానితో ఓయి ! నీవు నావిషయము నీరాజుతోం జెప్పుము తప్పు 
లేక చేను నిప్కూ_రణముగా చాలకాలమునుుడి "చెఅలోపడియున్నా నని పలు 

కము, నీవు చూచిన నిజమైన విషయము తెలుపుము, నేరము (తోసివేయయిడిన 
వాండు తాను రథత్నీంపంబడెను ఆను సంతోషము చేతను మై తాను వాని మనస్సును 
కలంత పెట్టిన. దుచేతను వాంయ యూనుఫు విమయమా, రాజుతో చెప్పుటకు మజచి 

పోయెను, దానివఐనయూనువ్లు ఇంకకొన్ని సంవత్సరములు చెజుతొలలో నేయుండ 

రి 9 ఇ వలసవ చ్చె 

ఛావము ఎవరును చెప్ప లేకపోయిరి, అపుడు విడుదలహాందినవానికి యూశుసు 

ను. కొన్ని సంవత్సరముల వీదప రాజు ఒక కలను గాంచెను. దాన్ని 

జ్ఞప్తికి వచ్చి తన రాజుతో యూసుఫ్తునుగూర్చి తెలిపెను. ఈవిషయము రాం 
బోవు నాక స్థ్రములలో చెప్పబడును, 

అజ aD 

48, వ-ఖాలల్ -మలికు- ఇన్నీ -ఆరా-నబ్ఆ-బఖు రాతిన్ "సీమానిన్- యా- 

కలు-వాుున్న సబ్-ఉన్-ఇజా. ఫన్ -న సబఆ-నుమ్బు లాతిన్-ఖుజ్_రన్-వ-ఉఖర- 
యా-బిసాతిన్-యా-అయ్యు-హాల్ -మలఉ-అఆఫ్-తూనీ-థీ- రూయాయ-ఇన్- కు 

అటి జ్ట్ల లీ న . nn శా అట 

న్తుమ్-లి5్ -రూ-యా-తలఅ-బురూన్ . 44, ఖాలూ-అబ్ -గాను-అవా-లా-మిన్ -వ 

మా-నవాను-బి తా-వీలిల్ -ఆవా-లామి.బి-ఆలి-మాన్స్, 4ర్. వ ఖాలల్- అజ్ - 
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టి. pr Li) 

నజా-మిన్ -హుమా-వద్ -దకర
-బఅడ"ఉమ్మి-తిన్ -ఆ॥ _ఉనబ

్బి-ఉకుము శ్. కీ 

రా ణలూా 
పాసి-సి యర్రా - నాాప్ీానఖి" 

లిపీ “ఫ- ఆర్ -సీ న్, 46, యూసుప్పు- అయ్యు-హా ప్ర్ఖు- ఫ్, త్రి /1 

అనీ లీ 

ఇ-బఖ-రాతిన్-సీమానిన్ " -యాకులు-వూు న్న-నబ్ "ఉన్. ఇజా-వున్ వనద్-ణ్ల " స్ 

బులాతిన్ - మక్ రిన్-వ-డఖర " యాబిసాతిల్ - -ల- అల్లీ- ఆర్ డఇ
లనాషనిలల 

ల్లహుమ్-యోల-లమూన్ 47. ఫాల. లేవ్ .ర-ఉఊోన. సబ్ అ-సినీన దఅ-బన్ +; ము 

డఫ - జరూవు ఛీ-సుమ్ బులి హా “ఇల్లా ఖలీ-లమ్-మిమ
్మా- ట్ర్ కలూాన్ ॥ 

48 నుమ్మ-యాతీ-మిమ్'బ బతది- బాలిక-సబ్-ఉ _ఉన్-పి.దాదున్ -యాకుల్ న" మాఖిద్దమ్ 

తుమ్- లవాన్న-ఇల్లా-ఖలీలమ్-మిమా్థ. తుపొ. సేనూన్. 
49. నుమ్ము-య "తీ. సున్ 

బఆ" బర్-ది-డాలిక_ఆమున్ -వీటా- -యుగా-సున్నాసు వ-ఫీపి-యల సీరూన్ . 

48, మజియు రాజు, ఏడు బక్కచిక్కిన ఆవ్రలు వడు బలిసిన 

ఆవులను తిని వేయుచున్నట్లును, మజివడు పచ్చ నెన్నులును బ్రతరఏడు “సెంటి 

పోయినవిగాను కలలో చూచితిని. ఓ నాయకులార ! మీక స్వప్నయుల ఆరయ 

చేయుట తెలిసి యున్నచో నా స్వప్నమునకు అర్థము పలుకుంచు అని పలి గను, 

44, (ఆపుడు ) ఇవి కల్పడ మైన స్వప్నములు, మాకిట్టీ స్వస్నములకు కాను 7D 

యదు అని చారు పలికిరి. 15. మజియా, ఆయిద్దంకిలో బిశునల మనవడు 

చాలకాలమునకు పిదప జ్ఞ పీక6 చెచ్చుకొని నేను డాని యస్థముమిోకు తలుస్పుడను, 

కావున నన్ను పంపుండుీఅని పలికెను, 46. ఆతేండుపోయి  నత్యవంతుండవగు శీ 

యూనుపు! వడు బక్కచిక్కిన ఆవులు ఏడు బలిసిన ఆవులను తిను చున్న బి. మ 

ఆ వడు పచ్చని వెన్నులును వడు ఎండిన వెన్నులున్నవి, వినిగూర్చి బెల పొ 

బియ్యము, ప్రజలు ెలుసికొనుట్నకై నేను వారియొద్దకు మరలి పోవుడును అని 
పలికెను, 47. అపుడు యూసుఫ మూరు యథా (ప్రకారముగ ఏడు నంజత్స్గ 

ములు సేద్యము చేయండు, మరల మీరు కోనీన థాన్యములో మారు తినుటకు 

గావలసీనది తప్ప తక్కినది చెన్నులలో వదలి 'పెట్టుండు, 48, రిక ఇనాం 

కఠినములైన వడు సంవత్సరములు వచ్చును, మారు పీనికి యుం-చిన భాస 

మును తినివేయుదురు. "కాని విత్తనమునకుంగాను కొంత ఉంచి "వవ నెను, 49, 

ఆవీదప ఒక సంవత్సరము వచ్చును, ఆందు (ప్రజలకు బాగుగ వర్షములు రు యు 

ను, ఆందు (దాత్షరసములు వీయుదురు ఆని పలికెను, 

వ్యా।॥ 48:47. ఈజిప్టు దేశపు రాజు రంయయ్యాను ఒక కలగాం పోను, ఆం 
దు ఏడు బక్కచిక్కిన ఆవులు ఏడు బలిసిన యావులను నినివేయు చుండెను, 
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పచ్చని యేడు “ెన్నులను వడు ఎండిన వెన్నులు చుట్టుకొను చుంజెను. 

ఆరాజు దీనియర్థము _తెలిసికొనలేక తన యొద్దనున్న నాయకులలోను మంత్రు 

లతోను అడిగాను. వారందటును, ఇది కలయున్నది. అది లేనిపోని. విషయము 

లతో కల్సడమగు నిద్రలో నళ్లు కనంబడును, దానికి భావము ఎచ్చటి నుండి క 

లుగును, ఆదియునుగాక మాకు స్వప్న శా(స్ర్రుము తెలియదు అని పలికిరి, 45. 

అపుడు యూనుపష్పు పలికిన స్వప్న యిర్థమును బట్టి విడుదల మైనవాండు రాజు 

దర్బారులో నుంజెను. వానికి ఈ సందర్భములో యూసుఫు విషయము జ్జ పీకి 

వచ్చి రాజుత్రోను నాయకులతోను నన్ను చెల్ ల యొద్దకు పంవుండు, అందు 

యూసువు అను ఒకభక్తుయన్నాండు. ఆయన దీని భావము చెప్పును. సెనుకూడ 

ఒక కల గాంచితిని, చానిభావము అతండు చెప్పెను, అది నిజమాయను అనిపలి 

“కను, దానికి రాజు సమ్మతించి యాతనిని పంపగా ఆతండు వచ్చి సత్యేవంతుం 

డ-వెన యూసుఫా! మారాజు ఒక కల గాంచెను. దాని భావము తెలుపుము. 

నీమాట సత్యమగును ఈయర్థయను గొనిపోయి పిజలతోంజెప్పెదను. వారు 

దీనిని తెలిసికొనుదురు. మతి నీఘనత కూడ వారికిం దెలియనగును అని విన్న 

'వించెను యూనసుఫు తళ్హ్రణమె యా స్వప్నభావము ఆతనిక6 దలివెను, ఆతని 

లో నీవు ఇంతకాలము నాకు మజ చితివే అనికూడ (పశ్నింప లేదుగచా! (ప్రవ 

కలు ఇట్టి సుగుణములుగల వారలుగా నుందురు. యూసుఫు స్వష్న్టయర్థము 

“ఏడు బలిసిన యావులును వడు పచ్చని నెన్నులున్కు వడు మంచి సంవత్సర 

ములు, అందు చెరుపంటలు సేద్దము చాగుగా జరెగి భానష్టము పండును, ఈ 

యీడు సంవత్సరముల విదస కఠినమైన యేడు సంవత్సరములు వచ్చును, ఆందు 

వర్షము కురియదు. ముందు పండించిన ధాన్యము జా(గత్తగ చెడకుండ వెన్నల 

లోనుంచి కజణవుకాలములోనుప యోగింపవ అను. అందువిత్తనమునకుంగాను కొం 

త ఛాన్స ముంచవలెను, కలువు కాలము పోయిన పిడప మంచికాలము వచ్చును. 

మంచి వర్ణములు కురి యును, (దాక తోటలు బాగుగ ఫలించును, పృజలుదాని 

రసములు దీయుదురు, మంచి నంపదలు వారు పొందుదురు అని స్యషప్న భొవము 

తెలువుచు కఅవులో చెట్టు జాగ్రత్తగా నుండి యేర్పాటులు చేయవలెనో అది 

యును చెప్పి ముంచికాలము వచ్చును అని 'సంతోషవాగ్య గూడ నిచ్చెను. 

జ్ 

50, వ-ఖాలల్ -మలి"కూ-తూనీ-బిహీ-ఫలవమ్మూా-జా అవర్ -రసూలు- 

జ అలతి 

ఖాలర్ "జి ల-ఇలా-ర బ్బిక-ఫస్-ఆల్ -హు-మా-బాలున్ _నిస్ -వెతిల్ -లాతీ-ఖత్ర 

అవి స్టా 

అ-నా'వి-దియ-వాున్న-ఇన్నర 
బ్ఫీ-బి-కై ది-హిన్న-అలీ మ్. ౧1, ఖాబ-మౌా-లమ్సత్ - 

బం ఖాలీ a 

బుకున్న-ఇకే “రావల్ - తున్న యూనుఫ-అన్ -నఫ్-సిహీ-ఖుల్
 న-హాషా-లిల్లాహి 
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ఎటో 
దీ 

డి లాల్ ee అలీ “అనా రావతుహూ-అన్
-నఫ్ "సీహా-వఖి న్న హూూా- అమి 

వానే 

యాన్ జండా 

ాలిక-లి-యలఆ-లమ-అన్నీ-లమ్-ఆఖున్ హు
-బిల్ పైపి. న-ఆ 

స్పలాశా _లాయహ్ొద్- శెదల్ -ఖాఇనీన్ -58 వమా-ఉబ్యరిడ్-న ఫొసీ-గన్న సీ నఫ్నల 

అమా కతుమ్-బిస్ -సూఇ-ఇ ల్లా 'చారహిమ-రబ్బీ-ఇన్నరబ్బీ-గఫ్లూరుర్ 
ర బీమ్, 

గ. నుణీయు రాజా ఆతనిని నా యుడ్డకు వీసీకొని రండు ఆగు పధి శస, 

ఆ పిదప రాజు పంపిన మనుష్యుండు యూనుఫు నొద్దకు రాయగా నీళు సజ 

మానుని యొద్దకు కిరి పోయి తమ చేతులు కోసీకొన్న (స్రీ వాస్తును విషయ 

శుచో ఆతనితో నడుగుము. నిశ్చయముగా వారి కుట్రు నొ హ్నాగైువునకుం వలి 

యును అని యూసుఫు పలిశేష 51, (అవుడు రాజు (స్త్రీలను గస్పీంచి మారు 

యూసఫు యొక్క _ చిత్తేమును చలింషం జేయావలెనని కుకు పన్నినచ్తునస మో శ్ 

యము వమి జరిగినది అ అడుగ గా'స్ర్రీలు దేవుడు పంమపవితు్ఫంమ, యూ 

నుఫులో నెట్టి దోషమున్నట్లు మాకు చెలియలేదు” అని సలికిరి. అజీజు భోగ్య 

ఇపుడు సత్యము బయలుపజెళ, నేనే ఆతని మనస్సును చలనం భీయు?:కు 

కోరితిని. మజి యాత (డు సత్వ్యవంశుండు అనిపలిొకళు, ౧2. ఇది అణీబున క “జిన 

రహస్యముగ చేనుఆతనికి (ద్రోహము చేయశేదనియు ([దోవాులకు టను జీవం 

మ పాగనీయయడుఆని అజీజు తెలిసి కొనుటకుం గాను ఆని యూసుస్టు త కేముం 

మణీ నేను నాయాత్మను గూర్చి అదిపవిత )మెనది అని చస్పను, సిక్చేచయుగా 

ఆత్మ దుష్షత్వమునకు (వే లేవిం చును, కాసి నాప్రభువు అరగ హాం దిన ఫడు కతి? 

కానేరదు నిశ్చయముగా నా (ప్రభువు తనించు వాండును ద మానును, 

వ్యా 50. యూనుఫు చెప్పిన జవాబును గొనిపోయి రాజూనకి సిం 

ను, ముందు తన సేవకుడు పలికిన మాటకే యూసుఫ్లున,దు అతనిగి భక్తి 

కలిగెను, ఇయ ఆతని స్వపష్నథావమును దానికిదగిన యే ర్పాటులును విసున అంటే 

భక్ని ఆతనియందు గలిగి యూసుఫును దర్శింప వలెనని రాజునకు స లేరానాల 

ము గలి7ను, అందుకు రాజు తన సేవకునిత్రో నీవు పోయి భృ భుమా సోతనిని 

నా యొద్దకు విలిచికొని- రమ్ము. ఆతలిళశీ. దగినట్లు చేను మర్యాడలు గాని మేన 

అని యుత్తరవు చేసెను, ససేవకుండు పోయి యూనుఫుతో ఏకు విశుకల మైనది, 

రాజు నిన్ను విలుచుచున్నాండు అని తెలిసెను, అపుడు యూనుఫు ౫ 'భ శాలము 

వజుకు చెజలో కఠిన మైన కష్టములు పడియు రాజు నాజ్ఞ విని తండర. పడగ 

తవు మోపంబడిన ఆపని౦ందను గూర్చి రాజు వివారింపివ లను. కందు నె “డు గమ 

చేతులు కోసికొన్న (గ్ర్రీల విషయము విచారింపవశెను అని నీరాజుతో పోయి 



కాండము 18] సూరయీం యూసుఫ్ గల్ 

శప్పుము అలి పలికి శేవకుని పంపివేసెను. 51. రాజసేవవండపోయి యా 
నుఫు పలికిన విషయమును రాజుతోం జెప్పెను, రాపు ఆ (స్ర్రీలను మర్మ తియగు 
ఆ దీజుయొక్క- భార్యయగు జలీఖాను తన కొలువు కూటమునకు రప్పించి విచా 
రించెను. నిజమైన వృ తాంతము. తెలుస్రండు అనియడుగంగా (స్ర్రీలందణును మేము 

యూసుఫులో "నేలాటి దోషము చూడలేదు. ఆతడు నిర్గోపి అని పలికిరి. అవు 
డు జంఖా సత్యము బయలు పడెను. చాంచిన '(ప్రయోజనమయులేదు అని తానే 
యూసుఫ్లును మోహించెను, కాని ఆతని చిత్తము చలింప లేదు, ఆతడు వ్యభి చార 
పాపమునకు ప్రూనుకొనవేదు, ఆతడు సత్యవంతుడు, తనాబే తప్పు అని యుషప్వు 
కొ నెను, దీనివలన (వపజలుదఆును యూనుఫు సత్యవంతుందు, మంచిగుణశీలము “ల 
వాయు, నినోషీ యని నిశ్చయముగా చెలిసికొని యూకుఫునందు గారవ భావ 
య వహించిరి. 52, జలీఖా తప్పు తనది. అని ఒప్పుకొన్న విషయము యూనుప్పు 
నకు తెలిసి చేను విచారణ వేయవలెనని కోరినది, యెందుకనగా నేరము ఎవరిదో 
బవయలువడి చేను నాయజమాను (డగు అజీజు యొక్క_ పత్ని విషయము నేను 

(దోవాము, చేయలేడు అని అజీజును (పజలును శెలిసిళొన వలెను, నేనునిన్దో 

వి యని బుజువు కావలెను, [(దోవాలకుట సాగదు అని పజలు తెలిసి కొన 

వలెనని యూనుఫు పలెను. 58, నేను పాపము చేసిన వాడాను కాను. 

అని చెప్పుట వలన గర్భభావము సూచించునేమో కాని సాయాళ్ళ్మ నన్నుకూడ 

దుష్ట త్యేమునకు (పేరే విందును, శేవున యన్నుగహము వలన నేను పాపములజోలి 

కి పోశుటలేదు, కావున చేవుని అన్నుగహము లేనిదే ఎద్దియును లభింపచేరదు. 

కావున దేవుని అనుగ'హాయ వలననే పాపములు తమింపంబడును చేవ్రని దయ 

లభించిన ఆత్మలకు శాంతి లభించు చున్నది ఆని యూసుఫ్ర వెల్లడించెను. 

54, వ-ఖాలల్ -మలి-కూ-మూనీ' బీహీ-అస్ -తఖ్లిస్వ్యు-లి- నఫ్సీ - ఫల 

మాక ల్లమహూ-ఖాల-బ్రన్నకల్ -యామ-ల'దై నా-వుకీనున్ -అమిోాన్, 5, ఖాల 

జ్ఎఅల్నీ అఆలా-ఖజా-ఇనిల్ -ఆర్ బి-ఇన్నీ-హా ఫీ-జున్-అలీమ్, 58, వ-కజాలిక 

మక్ -కన్నా -లి-యూనుఫ-ఫిల్ -ఆర్ జి త-బవ్వ ఉ- వాసు యోపాడ-. నునీబూబి-. 

రవ -మతివా-మన్-నషా ఉ వలా-నుజీఉ-అజీ -రల్ -ముహ్-సినీన్, 57. వాల-ఆ 

జల్ _ఆఖిర తి- క్రారుల్ -లిల్ -లజేన-ఆమేనూ-వ-కానూ- య త్ర-ఖూన్. 

| ర్4ఓ, మజియు రాజూ ఆతనిని నాయొడ్డకుం దీసిక్ "నిరండు, చేను ఆతనిని 

సాపనికొలికు (ప కేరేకయు గా నుంచుకొందును ఆని పలికెను, ఆ పిదప రాజు 

యూసుఫుతో సంభామీంచి నిశ్చయముగా నీవు ఈ .దినమునుండి మా యొద్ద 
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నమ్మకముపొంది మంచిస్థానమునుపొందినవాండ_వెతివి అని రాజా వలి కను, 
55, (అప్పుడు) యూసుఫు నీవు డేశములోని ఖజానాలవై నన్ను నీయమి స్రుయు. 

శీను బాగుగ కాపొడుదును, చేను బాగుగ ెలిసినవాంను అని పలి కను. 

రర. “మణ మేమిట్లు భూమిలో యూసుఫునకు అధికార 'మొసంగిటిమె, 
ఆఅుదు తాను కోరిన చోటున స్థాన మేర్పల చు కొనుచుంజెను, మేను 

కోంిన వారికి మూ యన్నుగహుము కలిగించు చున్నారము, మణీ నత్కొా_ 

ర్యములు చేయువారి ఫలితమును 'వృ థాపఆుచము, 57. మటి విశ్వసించి భయ 
భ కులు వహీంచినవారికి పరలోక పుణ్యము చాల శ్రేష్టమైనది. 

వ్యా! రక, తగి రాజు యూనుఫ్లు గుణళీలములను తెలినికోని యూాతేనిని 

శన కొలువుకూటములో నుంచుకొనవలెనని యుూూశించి నాయొద్దకు ఆగ;ిని 
వళ9ి౭కొనిరండు అని తన సేవకులకు ఆజ్ఞాపించెను. దాని ననుసించి యూనుఫ్తు 

రాజునొద్దకు వచ్చెను. రాజు ఆకనితో స భాషించి యాతనియోగ్యతనుచు చి 
నంతోవించి నేను నిన్ను (ప్రల్వేకము గా నాపనికింగాను నియమించు మున్నా ను, 

నాకు నీయెడ పూర్తి నమ్మకముగలదు. రాజకీయ వ్యవహారములో నీవు పాలు 
గానవణెను ఆని గా ప్పపదవి నొనం7ను, 55 ఆపుడు యూనుఫ్లు “ర ంజోవ్రకష్న 

కాలమునకుంగాను సరి చై నయత్నములు 'చేయుటకుంగాను దేశ ములోనిధన ధి" న్యఫు 
ఖజానాలశు నాకు అధికారిగా నియమింపుము. నేను అన్ని పనులు 'సక్కాచణలచు 

దును, నాకు దాని విషయము బాగుగ దెలియును అని యాభఖభారము తౌబ సాగ 
చెను, కవు రానున్నది, అందు (ప్రజలు, (ప్రాణులు, కస్ట్రపడరుండ కాపొడుట 
చాల యున్నతేమైన పని, ఆందు ప్రజల మేలున్నది. కాంబట్టి తానుస్వయము గ 

తన యోగ్యతను రాజుకుం 'బెలిపెను, ఆ యుద్యనుము పొంచుటవలన ప్రవక్ష 
పదవికి నేలాటి దోషము లేదు, 56, అట్లు “దేవుండు యూసుఫునకు ఈబిస్టు జీన 
ములో గొప్ప స్థానము నొనంగను. రాజుకు బదులు రమూసుస్ల్థ ద"జ్వమును 

నడుపసా7గాను. తన యిష్ట (ప్రకారయ దేశములో వర్పాటులు చేయసాగాను, 
బ్రదంతయును. ేన్రని యనుగ9వాముగ్గదా ! యూనుస్ర నహోజరులు మి 
కోరిరి, తుదకు వమాయెనో చూడుడు | పుక్యాతర్మలకు ఇవాతోకనుందును 

వారి పుణ్యసత్కా-ర్భ్యముల ఫలితము వృథాపోదు, దానికి మంచిఫలితము లభించి 

నతు PROG Drei మాచి నణ్యనలిక ల్ క ఫారము ఇహలోక ఫలితముకంటిను చాల " శేవ్వ 
మైనది. యూసుఫు ఇట్లు తన జన్గ్మ'కేశమగు నీరియాను వదలి మిసరునకువచీ 
చేశిను, ఇంక ఇ చ్చు 

వచ్చిరో వారి విషయమ యూనుఫు ఎటు ప ల్లా 
పవక తన కుమారుని Ms ఎట్లు పృవర్తించెనో ఎట్టు యాఖూా బు 

కాజ శి 
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రి, వ-జాఆ-ఇ$్-వతు-యాసుఫ- ఫదఖలూ ఆ "అలెహి-- ఫ-అరఫ" హుమ్ - 

నహుమ్-లహూ-మున్-కిరూన్, 59, ఫలమ్మా._జహ్హా జి జాహుమ్. వి-జహో- జెహీమ్ 

ఫాలల. .శూనీ వీ-అఖిల్ -లకుమ్ - మిన్-అబీ కుమ్- -అలా-తరౌన-అన్నీ-ఊ ఫిల్ - లేల 

వ-అనా-క్రరుల్. -మన్- బిలీన్. 60.ఫ-ఇల్ -లమ్-తాతునీ-విపీ-ఫలా--కెల-లకుమ్ ' 

ఇష్టీవలా లా-తఖ్ -రబూని, 61. ఘాలూ-స-నురావిదమలక్ వు-అబావ్యా-వం న్నా, 

లాఫాఇలూన్. 62 వఖాల-లి-ఫిత్ యాని-హిబ్ -అలూంబిభా-లర్' త-హుమ్కీ-. 
రిహ-లిహమ్-ల-అల్ల వుమ్ - -యర్-జిషోన్ 68, ఫలమ్మా - రజో - ఇలా - 

అబీ హీమ్' ఫాలూ-యా- -అబానా-మునిఅ- అ-నిన్నన్ ఇరలు ఫ-ఆర్ సీల్. - మలనా= 

ఆఖానా-నక్ -తల్ - వఇన్నా-లవ-లప+ి-ఫిషాన్ . 64. ఖాల-వార్-ఆమను- 

కమ్ -అరై హి-ఇల్లా-కమా-అమిన్-తుకుమ్-ఆ లా-అఖీహీమిన్ -- ఖబ్బు-ఫల్తాహు- 

జో ర-పళిఫి జన్-వ_ హువ-౪ర్ సా వా_ముర్ -రాహీామిోాన్. 

58, మజియు యూనుఫు యొక్క. నాజాూదరులు వచ్చి యాతని యొద్ద 

(ప్ర వేశించిరి. అప్పు డాతండు వారిని గు ర్తించెను, మణీ వారుఆతనిని గు ర్తి 

జాల్బరెర, 59, మంి యు 'వారికొలుకు వారి సామగిని సిద్ధపజచి మాతం(డ్రైనుండి 

గలిగిన మినవోదరుని నా యొద్దకు. దీసికొనిరండూ నేను కొలత పూర్తిగా 
నిచ్చుటను నేను ఆతిభులను బాగుగ నన్నానించుటను మీరు చూచుట లేదా | 
6౧. కావున మారు ఆతేనినినాయొద్దకు. దీసికొని రాని చోనాయొద్ద మికుధాన్టు . 
పుభ ర్తి (కొలత) లభింపదు. మణి మీరు నాయొద్దకు రాకూడదు అని పలికెను, 

61, వారు మేము ఆతనికీంగాను ఆతని తండి) తో నడిగాదము. మణీ మేము తప్పక 

చేయుదుము అని పలికిరి, 62, మజియు యూనుఫ్పు తేన సేవకులత్రో వారిన నాగ 

వారి మూటలలో వేయుండు, వారు తను యిండ్లకు(బోయి దానిని చెలినీకొ 
బవుశ8 వారు తిరిగి వత్తురు అని పలికెను. 68. ఆ పిదప వారు తమ కడి 

యొద్దకు చేరినపుడు ఓ త్వడ్రీ ! ! ధాన్యపుభర్తి (కొలత మాకులాను నిే,ధింపం 

బడినది, కావున మా సహోదరుని మావెంటం బంవుము* మేము ధాన్యపు 

భర్తీ తీసికొని వత్తుమ, మేము నిశ్చయముగా నాతనిని బద్రముగా కాపాడు 
దుమ ఆని పలికిరి, 64. అపుడు యాఖూబు దీనికి మందు ఆతని సహోదరుని 

విషయము మిమ్ము నమ్మినట్లు గదా! ఈతని విషయము మిమ్ము నమ్మవల 
యును, కావున జీవుడే బాగుగ కాపాడువాండును, ఆతండే సర్వదయాళువుల 
కంటెను నెక్కు.డు దయాళువు అని పలికెను, 

a గాల ఇంకానా చేమ 
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వ్యా॥ కరి రాజు పాజత్ యయూసుఫ్రను ఆర్థిక మంతి) గ నియమించెను, 

వడు సంవతృగములవణికు బౌగుగ పెరు పంటలు పం డెను, తినుటకు 75 "వలసి 

నంత ధాన్గము తప్ప మిగిలినదంతయు జ్యాగతగ చికరించుచుంణెను. ఆ సనమ 

వానలు కేక. డేశకమంతటను కలువు గలిగాను. అపుడు యూసుఫు తాసు సేకరించి 

యుంచిన ధాన్వమును మితమైన "వెలకు వికయింపసాగను, యాఖూబు ప్రవక్త 

కన్ ఆనులో నుండెను, యూనుఫు నెహాోాదరులు మిసరులో ధాన్యము సరన 

మగా దొరకుదున్నది అని వినికొనుటకు మిసరునకువచ్చిరి. యూనుఫ్రు పగ జీ ఈ 

లకులగాను ఒక యుంకు మోయునంత భ_ర్రీమాటల ధాన్యము నిచ్చును 

వర్పాటుచేసియండెను, యూనసుఫు సహోదరులు, ఆర్థికమంతి) గ"నున్న యూ 
సుఫునొద్దగు పోయి ఆతనికి తమ వంశమును జన్మ దేశమును తెలివి ధన్యత ను 

అడిగిరి. యూసుఫు తన సహోదరులను గు ర్తించెను. శాని వారుతనినిగు_ వ 
శేకపోయిరి, ఎందుకన యూసుష్పు బాల్యములో వాదిని పవీడింలపుంజోను, అటి 

యునుగాక యూనుఫు గొప్ప యుదో్యోగములో నుండునా అనివారికి నవ రక చేదు, 
59, యూనుఫు తన సహోదరులకు బాగుగ మర్యాదలుచేసి తల ఒకటికి నాగ 
యుంటెు భారము ధాన్య మిచ్చెను. అది చూచి అఆతనవహోోదరులు, మూగ "గ్లో 

చిన్న త మ్మూండు బిన్ యానిన్ అఆనువాండు గలడు, ఆతీయ తండ్రి యొస్ట గన 
డు. ఆతని భాగముకూడ నీయుము అని యూశుఫు నడిగిరి. చానికీ 1 చ్చ వశ 
జరు కానివారికి ధాన్య మియ్యయిడదు, మోకు నిజముగ తమ్ము (తున్న చో (4 వపను స 

నా యొద్దకు పిలిచిన" సరండు, చూడుండు ! నే నెట్టు మిమ్ము గౌరవించి అనినా 
పూజలు సలిపి మాకు ధాన్యపు మూటలు ఒసంగుచున్నానో సా మరాళ" లన 
చూచి మీరు తప్పక మీత్రమ్ముని దీసీకొని వత్తురు ఆని "నేను నమ్ము ఇస నప 
60. మిరు తీసికొని రానిచో మీరు అబద్ధము పలి! ధాన్యము మో+సముగ సీని 
కొని పోవలెనని యున్నారని "కెలియనగు క, 'కాన్ఫన మోస గాంతమను వవ లగే యు 
లోనికి రానియ్యాము. పీరు గావించిన నేరముకకుగగాను మో కఈః నూన woe 

దొరకదు అని పలిశేరు. యూనుసు తన య “థు నయా న. ం స్ట న సాొంభసోదరుని చూడ తినిన బా 
పక్షీంచెను అందులకు నొక్కిపలికను. 61. అశ్రశు వారు మాస ఇ రనకు 

వెల పుచ్చుకొనుట మంచివి కాదనియు తిరి? హై రేన నవ్ ఎరునితా 
డబ్బున్నదో లేదో అనియు, రాజు వెలకూండ హా సరం వారి చి స 

బాగుండును ఆని యుతా వాముత్రో గిరిగివతురు సా సను, మట వోందాన 
మూటలలోచే యంచు న శన oi ల్తురు అని శ్రలంచి వారి; ఇ వారీ 

శు ఆ సవకులలతోం జెచ్చిను, వాళ్ విత్తే స్వీ జ 
63, యూసుఫ్పు సహోదరులు మూటలు దీసీకొని మిసరునుంచి తము యుం దక్కు 

లా అకా అటు 
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వచ్చి చేరి తమ తండితో ఓ నాయనా! రాజు బిన్యామానును విలుచుకొని 

రమ్మని ఇెవ్పీనాండు, ఆతని పిలుచుకొని పోనిచా ఆతేండ మాకు ధాన్యము నా 

'సంగండు, కావున యూసనుఫ్రనిషయము చింతించినట్లు చిం లింపక్ట చూ వెంట 

బన్యామిన్ ను బంవ్రుము, మేము బిన్యామానును బద/ము గాందీనీ కొనిపోయి తిరిగి 
వత్తురు అని విన్నవి:చిరి 64 దానికి యాఖూబు (ప్రవక్త దీనికిముందు మారు 

యూసుఫును దిసికొనిబోవునవుడుకూడ ఇటులే పలికి దిసికొనిపోతిరి, మిమ్ము 

ఎట్టు నమ్మవలెను, అయిన యిపుడు పంపవలగివచ్చినది, లేనిచో భాన్యము . దొర 
కదు, కావున చేను డేవునినై నాధారపడుచున్నాను. . ఆతంజే అన్ని ఆపదల 
నుండి కాపాడి రశ్నీంచువాండు, ఆతే(తయ అమిత (వేమగలవాండు అని పలికెను, 

65, వలమ్మా-ఫతహూ-మతా-అవుమ్-వజదూ- బిజాఅ-తవామ్ -రుద్దల్ 

ఇలై హిమ్ ఖాలూ-యా-అబానా-మా-నబ్ గ.హో జహీ- విజా-అఆతునా-రు గ్త్ 

ఇభ నా-వనమారు-అవొ-లనా-వ-నవొ-ఫుజు -ఆఖానా - వ-నజ్-దాదు-.కెల- 
బక వాతి 

బ-ఈర్-జూలిక-* లున్-యుపీర్, 66, ఖాల-లన్-ఉర్ - సిలవూ-మలఅ-కు మ్ - 
యెలా 

హ కా-తూ-తూన-మా- సి-ఖమ్-మినలాహి-ల-తా తునన్ననీ-విహీ-ఇల్లా - అన్ 

యు-ప+త-బికమ్-ఫలమ్మా-ఆతొహు-మా-సిఖ-వుమ్ ఖాలల్లావు- ఆలా "నూ 

నఖూలు-వకీల్ . 

6, మణియు వారు తమ సామ గిని విప్పణూ నందు తేమ డబ్బును 

పొందిరి. అది వారికి వాపసు చేయంబజెను. ఓ నాయానా ! మా కింశ్రమి కావ 

లయుకు, ఇదిగో నాధనమయు మాకు వాపను వేయంబడినది. ఇ మరల పోయి 

మాయింటికొఅకు ధాన్యము తెచ్చెదము, వుఆీ మాతమ్మునిని జా(గత్తగా కా 

పొడుదుము. నుణీ యెక్కువగా నొక యుంకు భో ర్రీ ధాన్యము ప్రీసికొనుదుము, 

ఈభ ర్రీచాలసులభ మైనదిఅనిపలికీరి. 69. మోరుపట్టువడినదప్ప ఆతనిని నా యొద్దకు 

తెత్తునుని మీరు నాక "డేని ప్రమాణముచేసిన గానినేను ఆతనిని మోావెంటనంపను 

అని యాఖూబు పలికెను, ఆ కిడప వారందలణును ఆతనికి తమ వాగ్వానము నొ 

'సంగంగా మేము పలుకుమాటలకు "దేవుండే రక్షకుడు ఆనియాఖూబు పలికెను 

వ్యా! 60, యూసుఫు సోదరులు తను ఛాన్యవు మూటలనువ్వి చూచిరి, 

అందు వారిచ్చిన చెల ధనముంజెను, అది చూచి వారు సంతసముతో నాయనా! 
చూడుము, వూధనము మాకు తిరిగి యియ్యంబడినది. కావున నీవు బిన్యా 

మినును పరోనచో ఆతని భాగమునకు వచ్చు ఒకయుం'కు భారయ ధాన్యము 

'తెచ్చుకొనెదము. ఇది సులభముగా లభించును, మేము బిన్ యామినును బాగుగ 
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గాపాడుదుము, నీవు చింతింపనక్క తి లేదు, కావున తప్పక మరల పోయి ధాస్య 

ము తీసికొని రావలనీనడే అని పలికిరి. 66, మారు 'బేవునిమాద పుమాణము 

చేసి నాకు వాగ్దానము గట్టగ వేయవలెను. మారు ఆద్భృష్టవశమున పట్టువడిన చో 

దానికి మాకేమి చేయగలరు శ_క్తికొలంది బిన్ యామును కాపాడి తిరిగి 

తెచ్చి నావ ఆప్పగింతువుని మారు థపభము చేయనంతపబకు నేను మో'కింట 

పంపను ఆనియాఖూబు పలికెను. యూసుఫు విషయమున జరిగినది ఆవని మదిలొ 

నుండెనుగడా! అవుడు వారుఅటులే మేము దేవుని వై (స్రమాణము చేని వొస్దానము 

చేసికిమని పలికిరి, అపుడు యాఖూబు (ప్రవక్త మనమాటలు 'జేవ్చండు వినును 

న్నాంయ, ఆతండేమనమాటలను సంరథ్షీంచి మమ్ము కాషాడువాండు. కృష వోసిడాని 

ఫలికమునశై_ ేవునివై భారము వేయవలెను, ఆతనివైననే యాధారపడియుం 

డవలెను ఆని సెలవిచ్చెను. భక్తులు తమ శ్ర్క్వం చనలేక్ష కార్యము లను సాధిం 

చుట కై యక్నించి దానినిసఫలము గా చేయుట డె దేవునివెనాధా రపడి యు, )షవలేను, 
వానా 

67, వ-ఖాల-యయాబునయ్య -లా-తద్ -ఖులూ-మిం-బాబిన్ న వాహీదిన్-. 

వద్ - ఖులూ-మిన్ -అచ్వాబిమ్-యుత-ఫరి)-ఖతిన్-వ-మా-ఉిగ నీ-లన్ ఈమ - మిన 

ల్లాహి--మిన్-మైఇన్-ఇనిల్-పఎక్మ-ఇల్లాలిల్లాహి- అలై హి-తవక్క.ల్తు. న. 
అలై హి-ఫల్-యత-వక్క-లిక్-ముత-వక్కే--లాన్. 68, వలమ్మా. దఖలూూ మిన్ 
"స్టైను-అమర-వామ్ -అబూ-వక్-మూ--కాన- యుగ్నీ-అన్-.వుమ్-బునబ్లాహి- 
మిస్ -మెఇన్ -ఇల్లా-హోజ-తన్ -ఫీ-న ఫ్ సీ.య-అఖూబ-ఖ బజాహో-వగ న్నవాూూ లప" 

ఇల్-మిల్ -లిమా-ఆర్ -లమ్నావు-వలాకిన్న-అక్. -సరన్నా సి.లా-యలతోలను న్, 
67. మజియు ఓ పుతులారా ! మారు. ఒక ద్వారమునుండి. (పేక 

కుందు. మతి వేర్వేలు ద్వారములనుండి (ప వేళింవుండు. మణి "జీన్సుండు నయమిం 
చిన దానినుండి మిమ్ము తప్పింపంజాలను. చేవునికీ ఆ ధికారయు న్న ది, నవళ్పన"జే 
నేను అభధారపడియయన్నా (డను, మణీ ఆధారపడువారు ఆతంపెన సీ ఆధారపడ 
వలను అని యాఖూబు పలికెను. 68, మతి వారు తమ తండి యాజా విం, చిన 
చోటునుండి ప్రరములో ప వేశించిరి, "దేవుండు నియమించిన దానినుండి య్ఖూ గ 
వారిని తప్పింపంజాలండు, కాని యాఖూబు మనస్సులోనున్న యొక క్రేో"క్కె.ను 
ఆతేడు తీర్చుకొనెను. మళీ మేము ఆతనిని "సేర్పనదానిబటి యాతయ బునము గలవాయ. కాని పెక్కుమంది శీది తెలియదు. లా క 

వ్యా! 67. యాఖూబు తన వుతు9లను మిసరునకు పంప్పుచు క. 
లారా! మారు పురము (ప్రవే శించినపు యు సారు డు ఒకే ద్యారమునుండి మూారందటును 
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(పవేశింప కుయ, మీరు వేన్వేేరె వేక్వేు ద్వారములనుండి మనుష్యుల కంటం 

బడకుండ పొండు. బేేతూరి ఒక తండ్రియొక్క సౌందర్భవంతుకై న పదునా 

క్షండుమంది కుమారులు పోవుట [ప్రజలు చూచిన దృష్టి తోగులును ఇది మా 

యత్నము, చేవుడు నియమించిన దానినుండి తేప్పించుకొన(జూలము, రానున్న3 

రాకమానదు, ఆయిన మానవుండు తనకు వీలైనంతవణకు యత్నించి జేవ్రనిడె 

నాధారపడవలెను. తమ యిత్నములకు మోసపొకూడదు సుమా! సర్వము 
"జీవుని చేతిలో నున్నది, ఆతని యధికారమే చెల్లును అని పలికెను, 68, యా 

ఖాబు (ప్రవక్త పలికినట్లు వారు వే ర్వెజు ద్వారమఃలనుండి మిసరులో (పజేశిం 

చిని. దృస్పైనుండ్ తప్పించుకొనుట యాఖూబు తన వుకులతో చై విధమున 

పలికియుంచను,. యాఖూబు ప్రవక్త దేవునివలన జ్ఞానమువిధ్య పొందియుండెను. 

అందుకు అట్లు పలికియు 'బేవునివై సాథారప'డాను, క పషయము చెక్కు_మందికిం 

చెలియదు. “కావున కొందలు చేనునినె నాధారపడక తవు యత్నేములనే నమ్మి 

యుండి "దేవుని శక్కిని మజ చిపోవుదురు, తౌను ఒకటి దలంచిన చేవుడు ఒకటి 

దలంచును అనుదానిని స్నరింపరు. మలికొందలు తమ శ క్తిలోనున్న సాధనము 

లను ఉపయోగింపగ ేవునివైన నే యాధారపడుదురు,. ఇదికూడ నరికాడు, 

"కావున ధర్ముపద్ధతిగ ఒ బుద్ధినుసయోగించి యత్నించుచు చేవునిపై. 

-కారస్ట్రములు చేయవలెన 

69, వలమ్మాదఖలూ-ఆలా-యూనుఫ- -౪ నా-ఇ్హాి
 హి--అఖావబ-ఖల = 

నాధారపడి 

అనాలి 

ఇన్నీ-అనా- -అఖూక-ఫలా-తేబ్- తల్లస్ "బిమా- కానూ- -యర్- .మలూన్. 
70, 

మ్మా- జవొ-హాజవుమ్ వి బహ ఇహామ్.జల అపస్ - _సిఖాయత- ఫీ-రహాలి= ఆఖీపీ షా 
జాకీ 

సున్మా- అజ్ _జన- ము-అజ్- సేనున్- -అయ్యాతు-హల్ 
- --ఈరు-ఇ న్న - 'కమ్-లసారి- ఖూ 

న్, Tl. ఫాలూ-వ-అఖ్. బలూ అఆ? "ఆ,లెహిమ్- మాజా. కఫ్-భిదూన్ , 79, ఖాలూ 

నధ్ఫమసవాఅర్ -వులికి-వలి" మన్-జాఆ-
బిహీ- పాములు. బఈరిన్- వ-ఆనా-బిహీీూ 

- 

ళ్. 78. ఫలూ-రల్లాహ్"లఖర్- అలిమ-తుమ్- 'మ
ా-జీనాంలి -నుఫ్ -సిద-ఫిల్ 

"ఆర్ బి-వ-మా"కున్నా" సారిఖీన్. 20,
 ఫాలూ-ఫమా' జజా- ఉహూ- బ్రన్ -

 వన్ 

తుమ్-కాబి- బీన్. 75, ఫాలూ-బజా' ఉహూ" నన్ -వుజిద' ఫ
రహౌలి- -హీ- ఫహువ 

కా 

జజార్నాూ” కజాలిక. న్ బజ్ _జాలిమ
ీన్ 176, ఫ-బదల' బి-డొ-ఇ-యతి- హి

న్-ఖబ 

వి.ఆఇఅఖీహి. సుమ్మున్ -తఖారజహో-మిన్ - విఆల్ల- -అఖీహీొ- కజాలిక- కి ద్నా-లియూ 

సుష" మా కాన - లి.యాఖజ- _అఖావాు-ఖ కీదినిల్ -మలికి- ఇలు అన్ -
యహా- ఆల్లా 

96 
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ము నర్ పటి- పదర -జాతిమొ-మన్-నషాజి వఫాఖ-కుల్లి- జ్ ఇన్మిన్- అలీక్, 77, ౫? 

ద ఆటీ ఎం. జ 4 ఎకి 

లూాషన్ యన్ ఆ నఖ అఖిర్ "-లహూ" ా మిన ఖల ఫ-అసగవే (పిచ 

క *-.వలమ్- యుబ్- దిసో-లవనుమ్ భాల-ఆ అన్ తుమ్ -ష (మ్ To 
లాలో 

శన్-నల్టానా అల-నియ -బివవూ - తనిఫ్లూన్ . 75 ఖాయా-యా-అయ్యుుక?ల్. 
0 జాలీ 

వ "-లవూ అబన్ -కు. "ఖన్-కబిరన్ -ఫ ఖుబ్ -అవా దనా-మ కొ + చో 

జ ఇ న్న వ్ గ 

లకర మటన్. 79. ఖాల-మలా జగాహీ-అన్
-నా సుంజంగ్యాభ్రాం 

దన్"వజద్నా-ముతా-అనా - ఇన్దహూ-ఇన్నా ఇజర్-ల-బాలిమూసి- 
69, మళతియు వారు యూనుఫునొద్దకు పోంగా యాన్సస్తు చప సాం 

తమ్ముని తన యొద్దకంగేర్చి చేను నిశ్నయము గొ సీస హో దరుయను. -కాఘునా నాదో 
చసన పను=కుంగాను నీవు దుకిఖపడకుము ఆని పలికెను. 70, ఆ విదక వావ 
కొఆఅకు వాం సామ్మగి సీగ్ధపలరిచి న ప థు తర తమ్మూని మూటలో గీ సం చెను, 
ఆ విడవ “కేకవేయువాం దాక డు బీడారులార! నిన ముగ మూదు వోగస్కంనలు 

జని జేకవేచెను. 71. వారు వారివె పున తివి మీచేము పోయినది ఆని సలికిం, 

78. (అపుడు) రాజు గిన్నె పోయినది నుల ఎవయ చావని. దిసికొన 

వచ్చునో వానికి ఒక యొంకు భారము ఛాన్భము లభించును. నుతి దానికీ 
నేను జామోనుదారుడను అని పలికెకు. 78. వారు చేవుని [యు న! చయు మ 

జేకములో అల్లరిచేయుటకు రాళేధు అని మికు బాగు? బెలియును. నులి మే 
మెన్నందును దొంగతనము జేసియుండలేదు అని పలికిరి, 74. అడు గని 
భటులు మీదు అబద్ధము చెవ్పియుండినచో వీనిశేమి శిక్ష అలీన లెను. ఆగ 
పలికి:. 75, ఎవని మాటో ఆగిన్నె దొరపనో ఆనయ “దానికీ బదులు 
న్నాడు. ఇటులే మేము దుర్మార్గులను శిక్ష ంశతుమం అని వారు "గక, కం, 
ఆ వివప యూనుప్రు తేన తమ్ముని మూటను వెదకుటకు మందు వారీ ముగ నూ 

' సుఫ్రునకు యు డి మూవీ లీమి, ann SE గప, 
యూనువు ఈ క తమ్ముని ఆరాజు చట్టయునుబట్టి తీసికొనంజాా కంచెను, వేయ 
కోన వారి ద్యాలను గొప్పవిగాల జేయప్తము. తెలినీన ప [పలి “సిక ను 
ఎన కవ తెలిసినవాండొకండున్నాండు. 77, వారు ఈతండు దొంగలి; చిన దీనికీ సుందకాన ఈశని ఆవ న్న దొంగలించియున్నా (డు అని పలికిరి ఆళుమ అం న్య సము కన మనన్సులో మెల్లగా వాదికీం దెలిరపలు చక పై 50 జ్ర షు... 
మెజీ మరు పల్పకునది -దేవునికేం బాగుగ చెలియును 

స! 

లి ఓ 

ARNE, 
ళ్ 

(గ నో Wael Tug దో 

అణ .. వ "నస 



కాండము 18 | నూర రే ప నువ్ 

75,.వారు ఓ ముత్రీ ! ఆతనికి చాల వయిక్సు చెలి న ర్రు - 
బదులు మాలో సక్కని నుచుకొనుము, నీవు మేలు చేయువాండవు గా మూక 
కనంయబడుచున్నావు అనిపలికిం. 79, యూనుఫ్పు మాపామ్ము యెవ్యని మకలభి 3 చి 
నదో వానినివడలి యింకొకనిప్బ్జకొనకు"డుటశై నేను డేవుని శరటజా చుచు 
న్నాను, అట్లు చేనినవో మేము అఆనా్రయముశేసినవారల మగుదుముఆని పలి*ః షు 

వ్యా॥ 69. యూనుఫు సహోదరులు యూసుఫ్రనొక్టకు పోయిరి. యూ నుఫ్ర తన సొంత తమ్ముని చాల గౌరవించి యేశాంతములోనున్న పుడు నేను 
యూనుఫును. నేనునీ సొంత అన్నను అని తెలియంచేనీ నీవ్రదుః ఖింపషకుము, సమే 
దరులు చేసిన పిాంనలకు చింత్పిపషకుకు ఆశ యూరడింపను, 70. ఆకిదప యూ 
నుష్ర తననహోోే నరులకు ధాన్వపుమూటలు కట్టించి ఎవికింటెలియకుండ తనతముని 
మూటలో వెండిగిన్నె నుంచెను, నహెబూదరులు మూటలు ఒంకెవై నుం వోని 
పీయాణము నాగించిరి. వారు కొంతదూరము పోయిన విదప రత్షకభటులు గ్న్నె 
పోయినది ఆని తెలిసికొని యందు ఒకడు ఓ బీడారమువారలార! నిలువదు, 
మారు వొంగలు గాక నంబడుచున్నారు అని కేక వేసెను, 71, అని విని యూసుపహ 
నహ్మోడరులు నిలిచి ఏమయ్యా |! మా సొమ్ము ఏమి పోయినది ఆని పలుకంగా 
72, భటులు మా రాజుయొక్క. వెండిగిన్నె పోయినది, అది కనబడుట వేస్తు, 
ఎవడు వలాటి యాలస్యము చేయక ఆ గిన్నె నిచ్చివేయునో వానికి ఒక 
"యొుంకె భార ధాన్నము బహుమానము లభించును. దానికి నేను జామినుదారుం 
డను ఆని రాజ; టులలో నొకండు పలిౌెను. 78. డానికి యూనుఫు సహాజ 
రులు, అయ్యా ! మేము దొంగలముకాము, మా విషయము మోకు చెలినియ్ 
యుండును. మికు మా గుణము లఅయింగుదురు, "మేము అలరి దొంగ 
తనము చేయుటకు రాలేదు అని పలుకసాగిరి, 74. దానికి రాజభటులు మీరు 
వృథా మాటలాడు నున్నారు, చానివలనలా భోము లేదు. మో యొద్ద దొంగసామ్ము 
దొరకిన మోేరు శిక్షని య్యవ లెను అని యడిగిరి. 75. డానికి సహోదరులు 
తౌము దొంగిలించలేదుగదా ! అని దొంగకులాూాను తమ మతములోనున్న 
శికు న్ని చెప్పసాగిరి. అయ్యా ! ఎవనియొడ్డ దొంగసొమ్ము దొరకునో వానిని 
మీరు పట్టుకొని ఒక సంవక్పరము మియొద్ద బానిసగా నుంచుకొను(డు, ఇచే 
విధముగ మేము దుర్మార్గులకు శిక్ష విధింతుమ అని పలికిరి, ఇట్టు వారు పలికి 
తమ పలుకుతో నే తాము పట్టువడిరి 76. ఈ సంభాషణ జరిగిన వీదప రాజ 

భటులు వాకందటిని పట్టుకొనిపోయి యూసుఫుతో జరిగిన వృత్తాంతము తేలు 
పంగా వీరి మూటలు సామానులు పగిశ్రోధించి చూడు:డు అని యాజ్ఞావిం 
పను. మందు నెపహాళూదగుల మూటలు చూచిరి, అందు ఆగిన్నె కనంబడ లదు, 

తుదకు బిన్యామోను సంచులను “వెదకిరి, అందు ఆగిన్నెకనయడాను. ఈవిధమున 



జుయుక్యా చట్టములో దొంగకు బానిసగా 

నుంచుకొనవలెను ఆనిలేదు. చేవుండు తాను కోరినవారికి గొప ఏదనా లొహుగును,
 

చూడుడు ! ముందు యూనుఫు సాజాూూదరులు వొంగతవము గా యూన్సషును 

అమ్మి వేసిరి, ఇప్పుడు వాలే దొంగలుగ యూసుఫు నెదుట నిలిచియు న్నారు. 

లశకములో తెలివి జానములందు ఒకరికం కు నాకరు మించినవారు గలరు, 

కాని అందణీకంకు * నెక్కువ జెలినీనవా౭డు _
 "దేవుండు, ఆతే(డు పట్టున. 

యూసుఫు తన సొంతతమాూని తన యొద్ద నుంచుకొనుటకుంగాను జనినడి నంచి 

యుపాయము, ఇందు వలాటి దోషములేదు, 77. యూనుఫు 'సవోోదరులు 

రాజు గిన్నె నిన్ యామిోనుయిక్క- మూటలో వొరకట చూచి ఈగండే 

దొంగగాదు. ముందు ఈతని యన్న కూడ దొంగతనము వీనీయుస్నూో6షు 

అవి పలుకసాగిరి. ఈమాట విని యూనసుఫు ఓవిక వహించి తేన గవాన్యచును 

బయట పెట్టక మనన్సులో నే మో విషయము "జేవునికి చాగుగం "దెలి:మును, 

ఎవరు యూసుఫును తండి) నుండి మోసముతోం దీనీకొసి పోయి యమ్మి 

-వీసీరో ! మూరు వాల దుర్మార్తులుగ నున్నారు అని ఇప్పు కొనియూగణ్ డెను 

78. యూసుప్ర సహోదరులు అతనిలో ఓ మంత్రీ! నీను మేలు వేయువాండ 

వుగా మాకు కనంబడుచున్నావు. దయచేనీ, బిన్ యామీనునకు బదులుగ నష) ఇల్ 

నొక్క-ని దీసీకొనుము, ఈతని తండి బాల వయన్సు “నలైన ముసలి "దు, 

యూనుఫు పోవుబవలన ఆయనకు చాల దుఃఖము గ లిెగిను ఈత. కూడ 

"లేనిచో చాల దుఃఖపడును అని విన్న వించిరి, 79. జీవుడు మమ్మ గింను 

గాత ! ఎవనియొద్ద మా సొమ్ము దొరకీినదో యాతనినే నూ నట్టు ప్రకార 

ముం చుకొందుము, లేనిచో మేము అన్యాయము డ్నీ నవారలమగుదుము, మీ 

మట్టు చేయలేము ఆని పలికి, బిన్ యామినును తన యొద్ద నుం సకోొ నెను, 

చూవిం చెను. లేనిచో ఈజస్థురా 

80. ఫలమ్మస్- తై- అ సూ-మిన్ హు-ఖ ల సూ-నజియ్యన్ - ఖ "ల- కోదీరు- 
జాచి Ss జటీ తు వాటే శా దొ 

వుమ్-అఆలమ్-తఆ-లమూ+-అన్న-అబా-వమ్ ఖద్ "అఖజ-అలై కుమ్ జా. నీల్లు వసు 
అనీ వాట్. లీ అజ్ ణా 

నల్లాహి వ-మిన్ -ఖబ్లు-మా-ఫర్రత్ -శుమ్-ఫీ-యూనుఫ-నలన్ -అఆబ్-రష నీ అగ ౪ 

పాతా-యాజన-లీ అవీ బ”-యహొ-క-మల్లాహు-లీ-వ-వూు-వ- కా రుల - హమున్ , 

81. ఇర్ -జిఊ-ఇ లా-అవీవమ్-ఫఖూ లూ+-యా-అచానా-ఇన్న బూ-నక నా ఖెవా 

మాష ణా” యూ ల అలా క నా ge షపిోా ల్ ఇల్గ్లా-బిమా-అలిమ్నా-వ-మాకున్నా-లిల్' -గబి-హాసి-జీగ్, 82, 

౯ _ pang! వస్ -అలిల్ -ఖర్యతల్ -లతీ-కున్నా ఫీపో-వల్ -ఈరల్-లతీ-ఐథ్ “బిల్నా - ఫీహ్లః " వళ్ల 
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బలీ అనా ఎమాటి 
వాటి 

న్నా-లసాదిఖూన్* 88. ఖాల-బల్-సవ్వలక్ -లకమ్-ఆన్ -ఫసుకోమ్- ఆ[మన్ - ఫస 

బున్-జమిలున్ -అసల్గావు - అన్ యాతి యనీ_విహిమ్-జమా అన్- ఇన్నవూ_ 

ar దీ శాం శీ వాది 

హువల్ -ఆలీముగ్'హాకీమ్. 64. వ-తవలా-అన్ -వుమ్-వఖాల-యా-అనఫా- ఆ 

లా-యూసుఫ-వటొ-యష ఉత్ -వనావు- మినల్ -ముజ్ని-ఫవున- కజీమ్, 85, 
లీ జాలీ 

తీ ళ్ 

ఖాలూ-తల్లాహి-తఫ్-త ఉతజ్ కరుయూసుఫ 'హాత్తా-తకూన -వారజన్_ బొ" త 

కూన-మినల్ - హో లికీన్. 86. ఖాల-ఇన్న మా_ అష్కూ-బస్సీ-వహుబ్ నీ- బ్రలల్లా 

హొ-వ-ఆర్-లము-మినల్లాహీ-మా-లాతల' లమూన్ ం 

80. విదప వారు ఆశని విషయము నిరాశల ఆలోచి.చుటకు 'నేశాం 

తమున వేరిరి. వారిలో "పెద్దవాండు మా తండ్రి "దేవుని (ప్రమాణము చేయించి వా 

గానము మిోనుండి 7చైకొని యున్నాండు అని మోకు చెలియదా, వుజి మారు 

దీనికి ముందు యూసుఫు విషయము నేరము చేసీ యున్నారు. కావున నాతండ్రి 

నాకు సెలవు వాసంగునంతముకును జేదా నావిషయము దేవుడు ఆజాపించు నంత 

వణుకును నేను ఈ దేశమును వదలిసెట్లను. మజీ దేవుండు సియెన యాజ్ఞ చేయు 

వాడు. 81. మారు మోతండ్రియొద్దకు తిరిగిపోయి ఓతండీ9 ! నీ కుమారుడు 

దొంగ తనము చేసినాడు. మణీ మాకు బెలిసీన దానినే మ్మాతీము మేము పలి 

కివి. మణీ మేము మటు(గు విషయములు తెలిసిన వారలము కాము, 82.మఆీ 

మేమున్న యూరివారలతోను మేము వచ్చిన బిడారము వారితో నడుగుము. మే 

ము నిశ్చయము గా సత్యము పలుకుచున్నారము అని పలుకుండని చెప్పెను, 69. 

యాఖూబు మోంయాత్నేలు ఒక మాటను కలివీంచి కొన్నవి. ఇత ఓపిక చేయు 

టయీ మేలు. బవుశః దేవుడు వారలందటిని సాయొద్దకు తీసికొని వచ్చును. 

నిశ్చయముగా ఆతేండే సర్వజ్ఞుందును వివేచనా పరుండును ఆని పలికెను. $4. 

మలి యు ఆతండు వారినుండి ముఖము (తిప్పుకొని అయో యూసుఫా! ఆనిపలి 

"కను. మణి ఆతని కన్నులు దుకిఖుము వలన లెల్లనాయిను, కావున అతేండు దుఃఖ 

ముతో నిడియుంజెను. 85. వారు బేవునియాన ! నీవు శీణించి పోవునంతే 

వణుకును లేదా చచ్చి పోవునంతవజుకును న్రీవుయానుఫును శైష్రిరెియుచునేయుం 

దువు అని పలికిరి.86, అవ్రడు యాఖూబు నావి దారమును దుః ఖమును చేవునిశే 

తెలుపుచున్నాను, మణి మకు చెలియనిది దేవుని నుండి నాళుం చెలియును 

అని పలిెకిను. 

వ్యా! 80. యూసుఫు సెహూాదరుబు, యూసుఫ్ర, తేమ కిచ్చిన జవా 

బును విని ఇయ బిన్ యామాను విడుదల కాడు అని తెలిసికొని నిరాశులై 
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ప్రీశాంతమున ఆందజు చేరి యాలోచింప సాగిరి, ఆందుచాలమంది DPA ap iyo 

మునకు పోవలెనని అభి ప్రాయపడిరి. అందు వెద్దవాడొకంయ ఇంటికిసోోయి.. మేము 
కండి)కి వమని ముఖము చూపగలము. మేము (ప్రమాణములు కోసి యిచ్చిస వా లై 
నమునకు బదలేమి పలుకంగలము, దీనికి ముందు యూసుఫు విషయములో. 'సేర 
ము వేసియున్నాముగదా! ఇఃకబిన్ యామోనును వదలి సోరిమేని చాల నుగ్గు 

లేనిషని యగును. కావున నేను మానెంట రాజాలను, ఈయూరిఫోో శ ము 

దును. తండి సెలవిచ్చినచో దేశమునకు వత్తును. లేదా "దేవుడ నావిషమయుము 
వమి యాజూవీంచునో అదిజరుగును. -దెవవిధిగా వొస్ర వచ్చిన 'నేసుల చ్చే 

మరణింతున్ను, లేదా బీన్యామానును విడివించుకొనుటకు యత్నము మూల ను 
అని పలికీ, 81. మారందణు నన్నువదలి "దేశమునకు పోయి తండ్రిలో. గిన 
వృత్రాంతమంతయుం. 'దెలువుండు, మేము మాశ క్షికొలంది కాప ఏమ. "aN 

తనము చేసీనవానిశిక్ష మావత (పకారము పలికి తిమి. మాతేమ్స (జ ET oN 

తనము వేసెను, మబజుంగు విషయములు మాకు తెలియన. మే మీల్ ఈ ము, 

నీకొడుకే దొంగలింఛీ పట్టువడెను. 52, మామాట పె క్స్ కు నన్ముగయు లోని సీ 

మిసరులోని జనులతోను మాసంట వచ్చిన బిడాగములతోను విచారి-ఫహము, వొ 
స్తవ విషయము నీకు తెలియనగువ, మేము సబుకునదిని:;:మయు అని న్యం తో నులు 

కుడు ఆని చెప్పి పంపెను. 88. వారు చేశముచేరి యన గమ త విత నాన్చి, 
యాఖూబు (పవక విని ఇది యొక కల్పి తమైన మాటుగ* నున్నని. మి రంంత్న 
లు కల్పించికొన్నది, శీ ర్పుచేయుట యే యు_త్రమము. "చేనుని "వి ఇగ. నడు 
దును, చేను నిరాశ చెదను, ఆతంజే యూసస్థ్రను బిన్'హామోనును నటి: ఫో 
యిన చెడ్గవానిని నాయొడ్డకుం దీసికొని వచ్చును. ఆతనికి సర్వము. "దిలి,: కు, 
ఆతనికి యుకాయు_క్షమలు తెలియును, ఎవరికి దగిన “కార్యము వా) గ" క ఖో హు 

ను అని పలిశను. మారు కల్పించుకొన్న మాటలఅని పలుకుట సరియెనణో సమ 
కన యూనుఫు గిన్నె బీివ్యామిను మూటలో “వేసీ ఒక యుకీ, కల్పిం, చను, 
ఆంయునుగాక గిన్నె మూటలో నున్నంత మాతాన దౌంగతని వము. సల? 
వచ్చును, ఎవరెన మూటలో చేసి యుందురు అను నంజీభాము CN జా! 

క్ష మెండు అని పలికి బిన్ యామాను దొంగ అని ౨ల;పలంచి 
కొరి, కావున మీరు ఇ్రవుడువచ్చి మాటలు చేయుచున్నారు? చా! 84, యాకు 
వారితో సంభాషణ ముగిసిన పిదప వారినుండి ముఖము (తిప్పుకొ “ను. ఈ కొ 

_త్త్ దుఃఖము వలన యూసుఫు పోయిన పాతీద్రుఃఖము కూడ ౫:8 [ వం, నః 
ఖించుచు అయ్యో! యూసుఫ్లూ! అ; చితించెను, న ' మనన్వ్సులోన నూకి భః "నీ లె తుద Fy: 

య క స 
పాజుచు కు కండ్లు తల్లనాయెను, అందు దృష్టి లేక పొయను. ఆవల 
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దుఃఖముతో నిండిపోయెను, దాని నణ చుకొనియుంజెను. 85,యూనుఫుసెహాూూ 
దరులు తమ తేండ్రి చింతళు చూచి నీ వెపుడు యూసుఫు సె న చేయుచు 

నుందువు, వీవు శీ ణి చి బలహీనుండవగు వణుకును వేదా నీసచోన్రు వచ్చునంత 
వణకును ఆచిత వదలవు ఆని 6, పలుకంగా యాఖూబు మీరు నాకు నేర్పుచు 
న్నారా! నేను నామాఖ సమాచారము మానవులతోం జప్పుకొనుట లేదు. నా 

(పభువగు దేవునిత్తోనే నాకష్ట దుఃఖములను చెప్పుకొనుచున్నాను, "దేవుండు 
నన్ను పరీశ్నీంచు చున్నాడు, నాగ్రియమారుండగు యూనుఫు చావలేదు. బి) 
తికి యున్నా ౭కు ఆత నిపష్న భావము పూరియ తీరును “దవునినుండి నాకుడెలియు 

విషయములు మోకు దెలియమవు అని పళలిశెను, 

ర్, యా-బునయ్యిజ్ -హాబూ-ఫత-హాస్ -న సూ-మిన్ యూను ఫ-వ- ఆ ఖీ 
నా! అతో 

హి వలా తె-అసూ-మిర్ -రౌ. హిల్లాహి" ఇన్న సూ-లా-మొ-అసు-మిర్ -రౌ - 
ల్లాపిా- ఇల్లల్ -ఫాముల్ -కాఫిరూన్. రితి, ఫలమ్మా- -దకులూ-అలహా - ఖాలూ- 

యా- -అయ్యుహల -అ జీబు -వ మస్సనా- -వ-అహౌా ల-న నజ్యురు)- -వ-జీనా "బి బిపా-ఆ ఆ 

తిమ్-మువ్ జ్-జాతిన్-ఫ -కొ ఫి-లనల్ -2ల-వ ర-సదఖ్-అలై లైనా-ఇన్నల్లాహ-యన్ 
అలనాటి 

జిల్ ముత. సస -ఛీన్, 89, ఇా ల- పాల్ _.లఅలిమ- తుకు-దమూ- ఫలల్ -తుమ్-బి- యూసు 

స-వ" అఖీ పొ- ఇజ్-అన్తుమ్-జాహిలూన్. 00,ఖాలూ- ఆ-ఇన్నక- లఅన్న- -యూనుస్ఫ 

ఖాల- అనా యూనుప్రు-వహో వా. అఖీ-ఖద్. 'మన్నుల్లా- వు అతనా కన్న హూ? నున్ 

య త్తఖి। వ “యస్ బిర్-ఫ ఫ-ఇన్నల్లావా లా-యుజీట్ అజ్ -.రల్.ముక్-- సీనీన్, 91. 
i pry | 

ఖాలూ- -తేల్లాహీ- లఖడ్- ఆసర- కల్లాహు అలెనా-వఇన్-కున్నా ల' ఖాతై- -ఈన్ - 

92, ఖాల-లా.క్యన్ -రీబ అలెకుముల్ -మౌామ యగ్- ఫీరుల్లంహు-లకుమ్ - వవు- 

అర్ - పాముర్- రాహిమోాన్. 93, ఇ్లజ్-హబూ- బిఖమోసీ- హో జా-ఫ అల్ -ఖూ 

సు-అలా-వజ్ హి+అబీ'యాతి- ఐసీరన్-వ-ఆతూనీ-బి - అహొ-లికుమ్ _ ఆబ్ 

నముఈన్, 
87, ఓనా పుతు9లార! మీరు పోయి యూసుఫును ఆతని సహోదరుని 

"వెదుకు(డు. మలిమోరు చేవుని దయనుగూర్చి యాశ వదలకుండు. నిశ్చయముగ 

అవిశ్వాసులు తప్ప నితరులు చేవుని దయను గూర్చి ఆశ వదలరు, అనియాఖూ 

బు పలికెను, 88. ఆవీదప వారు యూనుఫ్పు నొద్దకుంజరి ఓమాత్రి ! మూరును 

మాయింటి కిని చాలక స్టము కలిగినవి. మణీ మేము కొంతే డబ్బు తచ్చియున్నా 
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రము, కావున మాకు సంపూర్ణమైన భర్తీ నొసంగుము: మజ మాకు దాన మొసం 

గుము, నిశృయముగ డేవుండు దానము చేయువారికి ఫలిత మొసంగును అని 

పలికిరి, 89. మారు ఆజ్ఞానులుగా నున్నప్పుడు యూనుఫ్రనకును ఆతని సహోద 

రునకు మీచేమి చేసితిరో కూకుం బెలియునా అని యాతేడు పలికెను. 90. 

వమిినీవు వాస్తవముగ యూసుఫువేనా అని వారు పలికిరి. నేను యూసుఫ్థ 

ను, మజీతండు నాతమ్ముండు. దేవుడు మాకు మేలు చేసియున్నాండు. నిశ్చయ 

"మగ నెవరు భయపడి యోర్చ్పుగలిగి యుందురో అట్ట సత్కారుగ్రల ఫలమును 

-బేవుడు వృథా చేయండు అని యూసుఫు పలికెను. 91, వారు చేవుని యా 

న! నిశ్చయముగ "జీవుడు మాలోనుండి మాయందు నిన్న ఎన్నుకొని యున్నా. 

డు. మతి మేమే తప్పూ చేసి యున్నారము అని పలికిరి, 92. ఈ దినము మీపై 

జేలాటినిదయులేదు. చేవు(డు మిమ్ము క్షమించునుగాక ! మఆిఆతండే అందణికం 

బను నెక్కువ దయగలవాండు. 98, ఈనాయంగీ తీసికొని పోయి దానిని 

నాతండ్రి ముఖమువై వేయుండు. ఆతని కన్నులకు దృష్టివచ్చును. మణి విాయిం 
టివారి నందఆీని నాయొద్దకు దీసికొనిరండు అని యూనుఫు పలిశెను, 

వ్యా! 87, దేవుని దయ చాల గొప్పది. ఎంతటి కస్ట్రము గలిగినను చే 

వుని దయగలుగును అను ఆశ భక్తృండు వదల కూడదు, ఆశ వదలువారు భక్తు 

లుకారు, కష్టములకు భీ తిల్ఫి చేవుని దయను గూర్చి యాశ వదులువారు అవి 

శ్యాసులు, కావున పీ నాపుశత్రులా రా! మారు క్రి వంచన లేకుండ విచారించి 

యూనుఫును వెదకుండు, “దేవుని దయవలన ఆతండు మోకు లభించును. ఆతని 

తమ్ముండగు బిన్ యామీనును విడిపించుటపంగాను యత్నించుండు, బీన్ యామీ 

ను విడుదల పొందినచో నిలిచిపోయిన మా సెహాోాదరుయ కూడ వచ్చు 

ను అని శౌర్యము చెవ్పి యాఖూబు తేన పుత్రులను సాగనంచెను, రికీ వారు 

తమ తండ్రి యాజ్ఞను అనుసరించి మరల ఈజిస్టనవ [ప్రయాణమై పోయి యూ 

నుఫు నొద్దకు చేరి ఓమం(గతీ! యీతూరి కేణువ్రవలన మాకును మాయింటి వా 

రికిని చాల బాధ కలిగినది. ఇంటి సామానంతయు అమ్మి వేసితిమి, రొంతేడబ్బు 

నూ[త్రము తెచ్చినారము. ముందునీవు చాల మేలుచేసీ యున్నావు, కావునదయ 

చేసి మాకు పూర్తి ధాన్యపు మూటలు ఒసంగుము, ఇట్లు చేయట వలన నీవు 

మాకు దానము ఒసంగిన వాండవగుదువు అని పలుకంగానే, 89. యూనుఫు 

యొక్క. హృదయము మెత్తపడి కన్నీరు శార్చుచు జ్ఞానములేక మిరు యూ 
సుఫు విషయము చేనీన కార్యము మోకుం్బెలియనా. బిన్ యామానునుయూను 

ఫును వేలుహుచి వారియందు "ద్వేషము నసించిన విషయము మోకు చెలియు 

నా అనియడి-గను. కానియేమియుదండింప లేదు. ఇదియును వారు చాలసంవశే 

రముల (క్రిందటి సమాచారము హా కిల “బెచ్చుకొన వలెను అని యిడి గను, 



శాండము 18] నూరయే యానుఫ్ ' 769 
90. అవుడువారునీవుయూాను వే ఫనా! అని ఆశ్చర్యము తోప్రశ్నించిరి, చానికిటౌను-ేను యూనుఫును. ఈ బిన్ యామీను నౌాతవుగ్హండు, నాయొద్ద ద్ద నున్నాడు, "దేవుయ 
మమ్ము. అనుగ్రహించి మా కష్టములు తోొలంగెంచి సంపదలును మినరునొనంెగిను, 
భయభ కలు గలిగి కష్ట ములక ఓర్చుకొన్నవారికి తప్పక జేవుండు మంచి కలిత 
ము నొసంగు చున్నా (తు. సత్కా_ర్యులు, చేనీన పుణ్య-కారస్టయులు దభా 
అని పలికిను. 91. వాస స వము వారికి తెలిసీన వీదప తాము చేనిన తస్పు నొప్పు 
కొని చేవుయ నిన్ను అనుగ్రహించి మాకం" నీక గొప్పగా చే * నీస్వప్న 
ము నిజమాయును. మేము నిన్ను గొరవింపళేదు అని పలికిరి, 99, అపుడు యూ 
సుప ఈవిషయము వదలి పెట్టుయ, మిోతప్పులను త్షమించితిని, మిమ్ము నుందిం 
పను, జీవుండు ఆమిత దయగవాండు. ఆతండు మిమ్ము వమించుగాక! ఆతని 
యానుగ౦పాము వలననే చేను మిమ్ముల కనికరించుచున్నది, 98. చేను ఇవుడు 
మో'వెంట రాయజాలను. మీరు చేశమునకుంబోయి మొయింటివారి నందటతిని విలుచు 
కొని రండు, తండ్రి కన్నులద్భృష్ట్ పోయినది గదా! దానికి నాయంగీ త్రీసిక్రొ 

పోయి ఆతేని ముఖమ్ముపె కప్పుడు, తశ్రణమే దృష్టిగలిగి బాగు చూడ స 
లండు అని పలికి తన చాశ్కాయనిచ్చే స పంచెను. 

94, వలమ్మా-ఫస-లతిల్ -ఈరు-ఖాల-అబూ-ముమ్ ఇన్నీ-లఅజిదు “పా 

యూసుఫ లౌలా-అన్-తుఫన్ని-దూని. 95. భాలూ-కల్లాహ్తా-ఇన్నక- లఫీజలా లి 
కల్ ఖదీమ్, 96. ఫలమ్మా- అన్-జాఅల్ -బమీరూఅల్-ఖావ్యూ_ ఆలా-వజ్- కా 

అణాల 

హీ--ఫర్ తద్ద-సీరన్-ఖాల- 'లాఅలమ్-అఖుల్ “లకమ్ఇన్నీ ఆల లము-మినల్లాసి--నూ- 

లా-కర్-లమూన్- 97, ఖాలూ-యా' ఆబా-నన్-తగ్-? ఫీర్-లనా- జునూ-బనా- 

ఇన్నా-కున్నా-ఖాతీ-ఈన్ ం 98. ఖాల-సౌఫ-అన్-తగ్ -ఫీరు-లకుమ్_ రబ్బీ - ఇన్న 

చూూ-హువల్ - గఫ్టూరుర్-రహీమ్. 
94. మజియు బిడారము వెడలంగ నే వారితండ్రి నీవు బుద్ధిపోయిన 

ముసలివొండవు అనిమారు నన్ను చెప్పుకున్న చో నిశ్చయముగా నాకు రమూానుఫు 

వాసన వచ్చుచున్నది” అని పలికెను, 95. "జేవునియాన! నీవు నిప్రరాతన 
పొరపాటులో పడియున్నావు అని వారు పలికిరి, 96, ఆపిదప సువార్త తెచ్చు 
వాండు వచ్చి యాతని ముఖమువై ఆ యంగీనివేయంగా నాతడు చూడం గలి 
"గను, మీకు6 చెలియనిది నాకు చేవునినుండి తెలియును ఆని మాతోం జెప్ప తేడా 

' ఆని యాఖూబు పలికెను. 97. వారు “ఓ మాతండీ! మా పాపముల విషయ 
ము దేవుని యొద్ద మా కొజకు క్షమాపణ వే(శుము, నిశ్చయము గా మేముతప్పు 

97 - 
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చేసిన వారలము అని పలికిరి, 98, కొంత నిదానించుండు నాప)భువుతో మో కొ 

అకు తనూపణ చేయుదును. నిశ్చయముగా ఆతంజే వీమించువా-డున్తు దయా 

ఘన్ఫను అని యాఖూబు పలెను, 
వొన్టి! 94. యూసుఫు సెహాాదరుల బిడారము యూసుఫు ఇచ్చిన చొ 

క్కా-యను తీసీకొని (పయాణమైరి, ఈ విషయముబేవునివలన యాఖూబునకుం 

-జెలిసెను, యూనుఫు యొక్క యాగీ సువాసన వచ్చుచున్నది అని పలుక సా 

ఇను, తాను ఈ విషయము చెప్పక మునుపు తన యింటివారితో నేను ఒకవిష 

యము పలుకుదును, కొని మీరు చానినిగహింపక నీవ్రముసలి వాడవు. మతి 

వడి మాటలాడు చున్నాండవు ఆని మారు నాతోచెప్పుదురని జంకుచున్నా 

ను ఆని పలికి యూనుఫును గూర్చి ెలివెను. 95. అది విని నీళ్ళాదయములో 

యూసుఫుపేమ నాటుకొన్నది, ఆతంయయ బతికి యున్న్నాండని యే నీకుతో చును, 

ఇది (కొత్తకాదు! పూర్వమును 'డి నీవిట్లు పొరపాటులో పడి యున్నావు. నీవు 

యూనుఫును తిరిగి చూ చుట కల అనిపలకసాగిరి 96, కొన్నాళ్ళకు బిజారము 

కన్ ఆన్తునకు వచ్చిచేరెను. ముందుగానే యూనుఫ్ర యొక్క. చొ క్కా-యను ఒక 

డు తెచ్చి యాఖూబు ముఖముపై దవతయగా నే తత్రణమే దృష్టి గలిగి యయాఖూ 

బు చూడగలిగాను, ఇది యూనసుఫు (ప్రవక్యయొక్క మహిమ వలన గలిగాను, 

నపాజముగ మహాసంతోషము గలుగుట వలనను కూడపోయిన దృష్టీ తిరిగి గలు 

"గును, అనేక సంవత్సరముల వీదప పోయిన పుత్రుండు బఏతికియున్నా డు ఆను 

సువార్త వినుట వలన మహోనంచయ యూఖూబునకం గలిెగెను, యూఖూబు 
యూనుఫు వానన వచ్చుచున్నది యని పలికినవుడు ఇంటివారు నమ్మ లేదుగదా! 

దానికి ఏమి నేను ముంచే పలికినది నిజము కాలేదా! దేవుడు నాకుం చెలువు 

నది మీకుం దెలియదు ఆని చెప్పలేదా! 97. అపుడు యూసుఫు సహోదరులు 

తేమ తం|డితో ర్డీ నాయనా! మేము ఆనేక తప్పులు కావించి యుశ్నారము, 

మాపాపములను నీవు ముందు క్షమించి భయభ కులకో వూపాపములు పోన్ఫ 

నట్టు -జీవునితో వూకొఅికు త్షవూసణవేండుము. నీ (ప్రార్ధన అంగీకరించి “జీవుడు 

మమ్ము శ్షమిం చును ఆని విన్న విం చిరి, 98. ఆప్రడు యాఖూబు (పవ_క్త తొందణి 

చేయకుండు. కొంతనిదానించు(డు. పాగిర్టన అంగీక రింపంబడుగడియ వచ్చునపు 

డు దేవుండు మిమ్ము క్షుమిం చునట్టు చేవునిని వేడువును. ఆతంజే ఈమించు వాం 

డును దయాలేనవుళు అని పలికి యటులే "దేవునిని వేంజెను, 

99. ఫలవమ్మా-దఖలూ-అలా యూసుఫ-ఆవా - ల్రలెహీ-అబావెహొ-వ- 

ర = క్ - , రి రి 

ఖాలద్ 'ఖుమలూ-మిస్ ర"వన్ - సా'అల్లావుఆమినీన్ , 100వ రఫల-అబ_వెపా-అలల్.. శ 

అర్ పి-వ-ఖరూ) లహూ-నుజ్ఞదన్ -వ-ఖా ల-యా-అబతి-హో జా - తాపీలు-రూ- 
క 
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బాట ర వాలీ నాజల్ టీ బీ చి ఆ —o 

యా-యె-మిన్ -ఖ బు-ఖుద్ -జఆలవో-ర బ్చీ-పాఖ్ ఖన్-వ-ఖ వ్-అవాసన - బి_ల్తజ్._ 
సా 

అఖ్ -రజని-మినస్ -నీజ్ని-వ- జూల -బికుమ్-మి నల్ బన్ వి" మింబల-2-అన్ - నజ 

గమ్ మైతాను-శ్రానీ-వటై న బ్రఖ్-వతీ-ఇన్న -రబ్బీ-లఫ్రీ ఫుల్ "లిమా - యపాఢ.. 
ఇన్న హూ-వువల్. అలీముల్-పా! మ్. 101.రబ్చి-ఖద్-ఆతై తేని-మినల్ "ముల్కి. 

వ-అల్లమ్-తసీ .మిన్- తాపీ లిక్-ఆహో దీ సఫా రస్. సమా _వాతి.వర్.. ఆరొడ.ల న 
వలియ్య్య-ఫిద్ "దున్యా-వ ల్- ఆఖకతి-తవఫ్-ఫనీ-యయుస్-లిమన్ -వ' అర్-పీఖ్స-నిస్ 

సాలిహీన్, 102, జాలిక-మిన్ -అంబా-ఇల్ -హ్లైబి-నూహీహి- ఇలైక-వ-వూకు న 
ది బాజీ 

ల గైహీమ్-ఇజ్ -ఆవ్ -మ ఊ"-ఆమ్-రహుమ్-వ-వ్యామ్-యమ్కురూన్, 103. న- 

మా-అ్_నర్రున్నా సీ వలా ' హారన్ త-బి-మూమిో న్, 104. వ-మాతనస్ -అలువుమ్ 
ల 

లీ 

అలైహి'మిన్-ఆవ్ రిన్-ఇన్-వావ ఇలా-బిక్ -రుల్ -లిల్-ఆల-మీన్ , 
09, విదప వారు యూసుప్త నొద్దకు పోయి చేరయణగా ఆయన తన తల్టిదం 

(దులకు తన యొద్ద స్థానము నొనం గెను, మతి "దేవుండు కోరినవో శాంతియుత 
ముగా మారు మిసరులో (పవేశింవ్రండు అని యూసుఫ్రుపలిశెను. 100, మజీయు 
ఆతండు తన తఖ్గిదం[డులను నీంహోసననమువై కూర్చుండ: బె బును, మ౭ి వారందటు 
ఆతనికి సాష్టాంగపడిరి. మటియు యూసుఫు ఏతం డీ ! పూర్వము నాకువచ్చిన 
సషష మ యొక్క. భావమిది. డానిని నాప్రభువు నిజమైనది గా. జేసెను, మటి 
ఆతేఃడు నన్ను చెలిళౌలనుండి దీ సీనపుడు నన్ను ఆన్ముగహిం చెను, మఆి నాకును 

సెసహోదరులకును సైతాను కలహము కలిగించిన కదప గామమునుండి 
మిమ్ము తీసికొనివచ్చినా(డు, నిశ్చయముగా నాపిభువు తాను కోరినది ఉపా 
యముగా జేయుచున్నా (డు. నిశ్చయముగా ఆతడే సర్వము తెలిసినవాండును 
ఉపాయశౌ లియును, 101, ఒన్నాపభువా! నీవునాకు కొంత రాజ్యము నొనంగితిని 
విషయముల వాస్తవమును నాకు చేర్చి తివి. ఆకాశములకును భూమికిని సృష్టికర్టవు 
నీవే. ఇపామునందును పరమునందును నాకు రతకుయవు. నీవు నన్ను భక్తుని 
గానే మరణింపంజచేయుము,. మణీ పుణ్యాత్ములతోం 'జేర్చుము. అని పలికెను, 
109, ఓ ముహామ్ముదు ! ఇది యగోచరమ్ములె న విషయములలోనిది. దీనిని నీకం 
చదెలుపుచున్నారము. వాణీ వారు తను కార్యమును నిశ్చయిరిచి కుట)చేయు 
చున్నవుడు నీవు వారియొద్ద లేకుంటివి, 108. నీవెంత కోరినను సెక్కు రు విశ్వ 

సించువారుశారు, 104. నీపు ఖురాను (పచారమునకః (గాను వారితో బదులు అడు 

గుట లేదు, బది సర్వజగత్తునకుంగాను బోధన మాత్రమే. 
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వ్యా॥ 99, 100, హజల్ యాఖూబు తన వుత్రులను దీసికొని ఈజిప్టు 
నకుపు 9యాణ మెపోయి చేరిరి ఈవిషయముయూస్సుఫునకు. చెలిసిగొప్ప మర్యాద 
లతో స్వాగతమిచ్చి పిలుచుకొని వచ్చి తన దగ్గర సింహాసనము వై య గహూర్చుండం 
జెట్టి ఇంక మీకు వలాటి చింతయుండకూడదు, మిరు కౌంతిగా మిసరులో నుండ 
వచ్చును. ఇదియును 'దేవుని యిష్టమే. అట్టు యూనుఫు తన త ల్లిదం్యులను 
గారవింపంగా వారిద్దణును, ఆతనినాహూూాదరులదటును ఆకాలవు మర్యావనుబట్టి 
యూనుఫ్లునకు సాహ్టాంగపడిరి, అపుడు యూసుఫు తన తండితో ఓ నాయనా | 
వూర్వము నేను చూచిన స్వప్నము యొక్క ఫలమిది. "దేవుండు దానిని నిజ 
ముగం జేసెను, బేవుండు నన్న చెజుకౌలనుండి విడిపించి గొప్ప గౌరవమును అను 
(గ్రహీంచెను, వైతాను కట్రవలన కలహముచెందిన నా సహోదరులును తిరిగి నా 
యొద్దకు వచ్చి చేరునట్లు చేసెను. మిదర్శనము తిరిగి లభిం చునట్టు డేవుండు 

వేసెను, దేవుడు సర్వజ్ఞుడు, చూడుండు ! ఎట్లు తాను కోరిన కార్యయ ఉపా 
యముతో నెఆవేర్చెను అని జీవుని యపకారములను బ్ వ్లీకం చెచ్చుకోని తన 
తండిత్రోం జెప్పెను. అందు తేన సహోదరులు గావించిన కుట్రను చెప్ప లేదు. 
ఎట్లు "దేవుండు తన్ను బావిలోనుండి రీంచెనో ఆ విషయము చెప్పలేదు. దాని 
వున సహోదరుల మనస్సులకు నొవ్పికలుగును గదా! హాజల్ ముహమ్మదు 

పాకి పూర్ణము, మ ర్యాదకుంగాను సాస్టాంగనమస్కారము (సజ్జా) చేయుట 
ధర్మము గా నుండెను, దాని ననుసరించి యే యూనుఫు నహోదరులును త్రిదం 
డులును స్తాష్రాంగపడిరి, కాని యిప్పుడు ఇస్టామ్ మతములో చేవునిశిడప్ప నిత 
రులకు సాస్తాంగ పడరాదు, యూనుఫు తల్లి చనిపోయెను ఆతనివినతల్లి(ఖాల్సా 
యుండెను. ఆమెకూడ తల్లితో సమానమే. ఆమెనుగూర్చి యే యిచ్చట చెప్పం 
బడెను, 101, చేవుండుయూనుస్లు నట రాజ్యమును, దివ్యజ్ఞానము నుసం పూర్ణమ గ 
నొసంగియుండెను. అది ేవ్టనితో విన్న వించుచు ఇం నీదర్భనమునకు మార్ల 
మైన చావును నాకు దయచేయుము, వుణాత్ములతో c 'చేర్చుము. ఉభ యలోక 
ములలోను నీవు నాకు రక్సకుండవు, పోషకుడవు, నేను సదా పీకు విభేయుండ 
'న్రై యుండి మరణించునట్లు దయణదేయుము అని వేడుకొనెను. 102, ఇయ వా 
జల్ ముపామృధుతో 'చేవుండిట్లు సంబోధించుచున్నాండు, ఓ ముహమ్మాదు | 
యూసుఫుయొక్క_ వృత్తాంతము దీనికి ముందు. నీకుందెలియదు. యూస్సఫ్టుసహో 
దరులు యూనుసును లోతుబావిలో పడ వేయవలెనని రహస్యముగా క్షటలు 
చేయు-చున్న వుడు నీవ్ర వారి యొద్దను ఉండలేదు. నీవు ఒకరి యొద్దచడివినవా(డవు 
కావు. కావున మేము ఇట్టి గుప్తవిషయమాలను సంచేళ (వహీ) మూలము 
నీక్షం దెలుపుచున్నారము, 108. నీవు నిజముగ "దేవుని (ప్రవ క్షవుఅని సూచించు 
అనేక్ (పమాణములున్నను. పెక్కురు విశ్వసీంచుట లేదు, దానివున “నీవు, 
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చింకింప నక్క_అ'లేదు.104.జనులు విశ్వసింపనిచో నీశేమియు నష్పములేదు, నీపని 

ఖు రాను ప్రచారము చేయుట మతమే, నీవది వేయుచునే యున్నావు, ఈప) 

చారమునకుం గాను జనులయుడ్డ నీవు జీతేము (బదులు) అకుగుట లేదు. వారు 

పొచారమును సహింపక వీజీతమును ఆపివేయుదు కేమో ఆను భయము నీకులేదు, 

ఖురానులో జగత్తున కంతయు బోధనయున్నది, దాని (పచారము అగుచున్నది, 

ఇంకమోందకూడ కాగలదు. అందు ఏలాటి లోపము రానేరదు, దాని ననుసరిం 

చినవారు ఉభయలోకములలోను జయమును మోశక్షమును పొందుదురు అని 

సెలవిచ్చెను, " 

105, వ-క-అయ్యిమ్-మిన్ _ఆయితిన్ -ఫీస్ -నమూా"వాతి-వల్ -అర్ జే - య 

మురూ)న-అఆలై హో-వవూమ్' -అన్-హో-ముఅ-రిజూన్ , 106. వమా-యూనిను- 

అక్ -సరువుమ్-. బిల్లాహి--ఇల్లా-వవుమ్-ముష్-రికూన్ , 107. ఆఫ-అమినూ-అన్ 

తాొ-తి-య-వుమ్ _గావీ-యతుమ్ మిన్-అజా- బీల్లాహిా- కు తాొ-తలి- య 

వుముస్-సారతు-బగ్తతన్-వహుమ్-లా_యష్-ఉరూన్, 
105. మజీయు ఆకోశములోను భూమిలోను అనేక సూచనలు గలవు. 

వారు వానిని చాచుచు గమనింపకపోవుచన్నారు, 106. మజి వారిలోని 

పెక్కు_మంది "దేవునిని నిశ్వసించుట లేదు, కాని వారు చేవునికి సాటి కల్పించు 

చున్నారు. 107, ఏమి ! చేవునిశిక్ష్న వచ్చి వారిని కమ్ముకొనును అనియు లేదా 

అకస్మికముగ వారికీ దెలియకుండ-గా ప్రళ యకాలము వచ్చును అనియు వారికీ 

భాయములేదా ! 

వ్యా॥ 105, ఎట్లు అనిశ్వానులు "దేవుండు పంపిన ఖురాను వాక్యములను 

నినియు విశ్వసింపరో అటులే భూమ్యాకాశములలోనుండు దేవునిళ_క్తి సూ చనలు 

చూఛిరఘు అందు గనునింపక బేవుని యేశత్వమును నమ్మకపోవుచున్న్నారు, వారు 

వినునది చూచునది సాధారణము_లైనవి. వలాటి యోచన 'ధ్యానములు లేక 

వినుచు చూచుచున్నారు. బాగుగ "జేవుని సృృష్టియందు విచారించి గమనించి 

చూచినచో వారికి లాభకరమై యుండును. కాని వారు గమనించుట యే లేదు. 

కావున ఎట్టు వారికి విశ్వాసము లభించును, 106, అనేకులు నోటిమాటలతో 

దేవుడున్నాడు ఆని పలుకుదురు, కాని చానిళోంబాటు కొండలు చిల్లర చేవత 

లను విగహమయులను, డేవదూతలను జేవునికుమా ర్పెలుగ, కల్పించికొనియా రా 

దింతురు, మజికొందటు తేమ పండితులకును పొదరీలకును గురువులకును "దేవుని 

వంటి యధికారములిచ్చి వారిని దేవునితో నమానులుగం చేయుదురు, మి 

కొందణు గోరీలను షీర్లను పూజించి దేవుని యేకత్వమును చెటు చుచున్నారు. 



774 ఖురానెషరీఫ్ [కాండము 18 

శావునకొద్దమందివిశ్వాసులు మాత్రమే 
నిజమెన చేవునియందుభో _ీవిశాసముల

ు 

గలిగియున్నారు. తక్కిన పెక్కురు పలువిధములుగ జనునికి సాటి “కల్పించు 

చున్నారు. 117. అవిశ్వానులు పాపమలలొంబిద్ -జేవుని శిత వారికి గలుగును, 

ప్రళయము (ఖయామల్) తెలియకుండ అకస్మికము గవ
ారికీవచ్చి పట్టు ను ఆని భయము 

పారశేలలేదు. వమి వారు చానినుండి తప్పించుకొనుటకు -సేమైన యేర్వా 

టులు వేసికొనియున్నారా ? మజేల వారు నిర్భయులు గా నున్నారు. అట్టుండ 

రాదు. “దేవునిశిక్ష తప్పక దుస్తులకుం గలుగును, పళయము (ఖీయామత్ ) 

తప్పక వచ్చును, అపు జేమియు చేయంజూలరు. కావున యిప్పుజ్మేదాని యా 

దలనండి రతణవాందుట్మక్తై మానవులు యత్నింపవ లెను. 

అ జానీ 

108, ఖుల్ - -హో జి హీ-సబీలీ-అద్ - పా ఇల ల్లాహి-అలా బనీ-రథిన -అన
ా- 

వ-మనిజ్ -త బ- అనీ. సుబా-హానల్లాహి-వ-నా-అనా-మినల్ -ముహ్రికీన్, 

108. ఇది నామార్హమున్నది. నేనును నన్ను అనుసరించిన వామును స్పష్ట 

మగు నూచన ననుసరించి "జీవని -వెప్పువిలుచుచున్నా రము. వముజఖి"దేవునికి సాటి 

కల్పించువారితో శీను లేను అని (పవక! పలుకుము, 

వాలి! 108. "బేవుయ ఒక్కడు అని విశ్వసీంచుట నానుతేము. అన్నిగప్పు 

విశ్వాసములు వడలి సర్వశక్తుండగు ఒక్క శ వుని _వెపునకు రండు అని బోకు 

లండణిని జేను వీలుచుచున్నాను, ధర్మమాగ్గమును అనుసరించి “డీవ్రునింోందను నిజ 

మైనభ క్షీ విశౌషసములుు వహింపుయ అని నాపిలుపు, నేనును నన్ను ఆనున 

రించు ముసల్మాను భక్తులును సన్మార్షమందుండి స్పష్ట మైన నూచనల 'పెలునురు 

ను బట్టి ధర మా గ్లమునందు కోవ్రచున్నా రము, మి ఇస్టమ్ ములో పి ఎ రయం 

చేయు చున్నా రము. చేను పరమ పవ్మిత్రుశు. ఆతనికి సాటిలేదు. భాగ్య బిడ్డ 

లు శేరు, కావున చేవునికి సాటి కల్పించు వ్మిగహారాధకులతో "నేనులేను, వా 

రిమాక్లమ ననుసరింపను అని (స్రజలకుం దెలుప వలెనని "దేవుని సలవు. 

109. వమా- “ఆర్ -సల్నా-మిన్ఖబ్ లిక- ఇల్లూ-రిజా లన్ - నూపే మాపు లె పిట్ 

మిన్ -అవొ-లిల్- ఖరా-అఫాలమ్-యసీరూ-ఫ్సిల్ = -అర్ బాప ఫ-యన్-జురూ- న 
యువో మాటి 

కాన-ఆబి-బకుల్ - లజీన-మిన్. ఖబ్-లిపామ్- వల_ దారుల్ -ఆఖిరథి- ఇరుల్-లిల్ల 
ఇతీకా =తీ చి —_ 

తనల్ -తభా-అఫలా-తేఆ ఖిలూన్. 110. వా త్తా-ఇజస్--అనరొ-రునులు-వ- జ 

న్నూ-అన్న-వుమ్-ఖద్" కజిబూ- జాఅ_హుమ్- నస్_రునా-ఫ-నుజ్--జీ మన్ - నషా 

ఉ-వలా- -యురద్దు-బాసునా-అనిల్ -ఖామిల్-మువ్_ రిమీన్, 111, లఖద్-శాన-శీ 
నా న... 

నో 
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ఖన-సిహిమ్ -ఇబ్-రతుల్ -లి-ఉలిల్-అల్-బాబి మా కాన-హదీసన్-యు క్ త 
రొ-వలాకిన్ తన్ దీ-ఖల-లజీడై నయ. దైటా-వ తఫ్-సీరిక్షలి..ెల్వన్- వవ్యదన్. 
వ-రహ్ "'మతల్ _లిశా-మిన్ యూమినూన్, 

109. మజియు' సీకుం బూర్వము మేము (పవ కలంగాండచేసీ పంపిన వారం 
దును నగర నివాసులగు పుకుములేను, వారికి మేము సందేశము పంవుచుంటిమి. 
మేమి ఈజనులు తమ ఫూర్వుల గతి యేమాయెనో చూచుటకు - "జేశములో 
నంచారము చేయలేదా! మలి భయభక్తులు గలవారికి పరలోక గృపహాముచాల 
మేలైసది. వమి! మీరిపుడైనను (గహింపరా! 110. తుదకు ప్రవక్తలు నిరాశ 
చెదుచు వారితో అబద్ధము పలుకం బడినది యని తలచుచుండ గా వారికి మా 
సహాయము వచ్చెను, ఆ పిదప మేము కోరిన వారిని రశ్రి ంచితిమి, మతి పాపా 
త్శులైన వారినుండి మాళిక్ష తొలంగదు, 111. నిశ్చయము గా బుద్ధిమంతులకు 
వారి వృ తాంతములబో బోధన గలదు ఖురాను కల్పింపం బడిన మాట కాదు. 

కాని యిని తనకు ఫూర్వమున్నవానిని సత్యపజచునది, (ప్రతి విషయమును. వివ 
రించునది. మజీయు విశ్వసించు జనులకు నిది సన్నార్షమునకును డయోకును మూల 
"కారణము, - 

వ్యా॥ 109. ఓ మువామ్మదు! మేము నీకు ముందు పంపిన ప్రవక్తలు కూ 

డ నీవంటి స్పృరుములే. వారు దేవదూతలు (ఫఏవ్వే) కారు. వారు నగరములబో 
వసించు వారలే. (ప్రవక్తలను నమ్మకతిరస్య-రించిన వారి దుర్చతి యేమాయినోలో 

కులు చూచుకొనవలెను, కాఫిర్లకు ఇపామునందుసంపదలును 'సౌఖ్యములును గలి 
గినను వారికి పరమునందు స్వర సాఖ్యములు "లేవు. భయభక్తులు గలిగి విశ్వసించి, 

వి గహారాధన మొదలగు పాపములు వదలుకొన్న వారికి పక లోకమునందు స్వర్ణ 

మనెడి గృహము చాల మేలైనది. కావున మక్కా శాఫిర్లు బాగుగ యోచిం 

చి పూకుల విషయములను విని తాము బుద్ధి తెచ్చుకొనవళెను. ఈవాకస్టిమును 

బట్టి వచ్చిన (ప్రవక్త లందణును నగర నివాసులగు 'పురుమలేయని వర్పడుచున్న 

ది, మలి చ్ర్రైలు (పవక్ష్తృలు గా రాలేదు, 1.0. "బేవుని శిక్షదుష్టులకు శఘి)ిముగా 

రాలేదు. ఆలస్య మెనందు వలన అవిళసులు మా సపోగూడదు, వ్లూర్వము 

కాడ ఆవిశౌ ఏనులను త్మ ఆలస్యముగా నే వచ్చి పగ్షైను, అట్లు ఆలస్య మెనం 

దున అవిశ్వానులు ఇక చేవుని శిక్షరాదులే అని నిర్భయు తై దుష్టత్వములోే 

చెలరేగి పోయి పాపములు మజిపెచ్చు గాం చేయసాగిరి, తుదకుఈవిషయము 

(పవక్షలు చూచి ఇంక అవిశాషనులు విశ ఏ్టసింతురను మాట వట్టిది అని నిరాశ 

చెందిరి. దానివైన చేవుని శిక్ష వచ్చుటలో చాల ఆలస్యమాయెను, అందుకు 



లు -జ్య్రని శిక్ష వచ్చుట కట్సలని నిక్వేయింప సాగిరి, ఇట్టి స్థితిలో ప్రవక్తలను 

వారితోంబాటు విశ్వాసులను దేవుండు కాపాడి ఆవిశ్వానులను శిక్షించి ని పం 

జేసెను. దేవుని శిక్షనుండి దువ్హులు తప్పించుకొనం జాలు, అదినచ్చి న చొ లంగ్ 

పోదు, కావున మకాకా కాఫీర్లు బుద్ధి తె చ్చుకొనుదురు గాక ! lle సృసక్షల 

వృత్తాంతముల్పు ననలకాదు, ఆందు బుద్ధిను తులు యోచించినచో వారికిబోధన 

(బుద్ది) గలుగును. ప)వక్కల వృత్తాంతేములు గల ఖురానెషీఫ్లు కల్సితస్రైనది 

కాదు ఇది "డేవుని యొద్దనుండి వచ్చిన (గంథము. రది ఫూగ్వ్యమువచ్చిన "జీవుని 

గ్రంథములను సత్యే పజ చుచున్నది, ఇది వలయు విషయము లన్నిటిని ధగ్ముము 

లన్నిటిని వివరించుచున్నది, దిని ననుసరించు వి శ్వాసులవనన్నార్షను లభిం నును, 

"జీవుని దంగకు వారు పాతు)లగుదురు. కావున మానవు లందటును ఇట్ల యుగ 

-మోత్తమ గ)ంథమును గమనించి చదివి (గ్రహించి. యుభయ లోకములలోను 

జయమును మోాత్నమును పొందుదురుగాక, 

సూరయే రఅద్ (డలుము) మక్కీ. శకి వాక్యములు, 

బిస్నిల్లా హిర్టవామౌ నిజ్ఞహీమ్. . 

అమిత దయాళువును అన్నుగపించువాండునగు దేవుని "సీర, 

1. ఆలిఫ్-లొమ్-మీమ్- రా-తిల్క-ఆయాతుల్ -కితొబి-వల్రజీ-'ఆన్ - జిల- 
వలీ ల ఖై . 

ఇలై క-మిర్ -రబ్బికల్ -హాఖ్ ఖు-వ-లా కీన్న -అక్ -సరన్నాని-లా-యామినూన్ . 

1- అలిఫ్ లామ్-మోమ్ రా, చేను చేవుండను, సర్వజ్ఞుండను. మారు ఉజయు 
నన్నిటిని చెను చూచుచున్నా(డను ఆని కొందతు విద్వాంసులు దీనికి (శర్థయు 
చేసీయన్నారు.) ఇవిఖురాను[ గంథము యొక్క వాక ఫ్రములున్ని, నులక సీప్రుభువు 
నుండిసీకుషుపంబడిన దంతయుసత వ్రిమెనరి, కాని-వెక్కు,ముందిము నువుష్ర్రలువిశ్వనింపరు, 

వ్యా॥ 1, ఈ సూరాలో పఠింపంబడు వాక్యములన్ని యు “బేవదత్త్యగంథ 
మగు ఖరానులోనివి. ఓ ప్రవక్తా ! నీకు పుపంబడిన (గ్రంథము "చేవ్సుని యున్గనుండి 
వచ్చిన సతేశ్థిమైన (గంథము, అందు ఏలాటి సంచేపాముళేదు, ఆందలును. విశ 
నీంపందగినది, కాని ఎక్కులు విశ్వసించుట లేదు, ఇది చాల యాశ్చర్యకర మైన 

విషయము , ఎందుకన ఇట్టస్పష్ట మైనవిషయము నుమానవు లెట్లు తిగస్కటరింపంగలను, 
—_ దీ ళు అమిటీ ణా 

2. అల్లా-హుల్ల-జీరఫా-అస్-నవూవాలతి బి- గ్రైరి-ఆముదిన్- తగొ-నవశ+ి-న్సు 
జాతి ల! 

మ్మశ్ -శవా-అలల్ _ అర్ వీ.-వ-స్ -ఖరషమ్-వమ్స-వల్ -ఖ ముర_సల్లుస్- య్ గ- 
లి-ఆజి-లిన్ -యమసమ్మన్-యుద బ్బీ-రుల్ -అమాయు-ఫస్ -సీలుల్ -ఆంయాతే-ల-ఆల ణ్ 
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కమ-బి-లిఖాఇ- రబ్బి-కుమ్- తూ-ఖినూన్, 8. వవువల్- లజీ-మద్దల్ -అర్ జువ- 

జఆల-కీ హో-రవా-సీయ-వ- -అన్ - వోరన్ - వ-మిన్- కుల్లిస్ స్ సమరాతి- -జఆల-ధీహో- వ 

డైనిస్"నై ని-యుగ్-షిల్ --ల-లన్ -నహార-ఐన్న -థీ- జాలిక-లఆ - యాతిల్లి' 

ఫామిన్ యత-ఫక్క-రూన్. 4. వ-ఫిల్-అర్జి- ఖరఉమ్ 'ముత-జావి - రాతున్- 

వ-జన్నాతుమ్-మిన్ - అలహొలిన్ -వ-జర్ ఉన్ -వ నఖీలున్-సిన్- వానున్- వ- 7 గెరు- 

సిన్వానిన్ -యస్-ఖా-బి-మా-లన్ -వాపిదిన్- వ- నున్ 'జెలుబఅ-జహోఅలాబఆ 

జిన్-ఫీల్ -ఉకులి-ఇన్న-ఫీ జాలికాల.ఆయా- తిల్ - ల.ఫైమిన్ "యల్ 'ఖలూన్, 

2, స్తంభములు లేకయే ఆకాశముల చెత్తుగా నిలువంబెట్టిన యాతంకే " 
దేవుడు, దానిని మిరు చూచుచున్నారు. ఆ పిదప వీఠమువె వస్థిరప ణెను. మతి 

యాతండు సూర్యుని చంద్రుని పనిలో నియమించెను, సితియొకటిదియును నియ 
నిత కాలమువణకు తిరుగు చుండును, ఆతండు "కార్యమును నరవేర్చును, మారు 

మాపభువును దర్శింపంబోనుదురు ఆను విషయమును మారు నమ్ముట క్రై మీకు 

ఆతడు సూచసలను వివరించుచున్నా(డు, క, మశియు ఆతంజే భూమిని పజచి 
ఆందు సర్వతములను నదులను "వేసెను మలియు ప్రతి ఫలమును రెం 

డేసీ రకములుగం జేసెను. ఆతు పగలునె రాతిని కప్పుచున్నాండు. ఇందు 

భాన్టినించు జనులకు సూచనలున్నవి. 4 మతీయు భూమిలో అనేకవిధము 

అన నేలలు ఒకదాని కొకటి చేరువగా నున్నవి. మజీయు. దాక్షతోటలును 

పొలములును మొదలు చీలి రెండు మొదళ్ళుగా అగునట్టియు, అట్లు కాక ఒకే 

మొదలుగా నుండునట్టియు ఖర్జూరవు చెట్టును గలవు, అన్ని టికీని బశ నీళ్ళు 
అయ్య్థంబడుచున్నవి. మణీ ,మేము వాని రుచులు ఒకదానికంకు నొకటి మించి 

నట్లు చేయుచున్నారము, ఇందు (గహాంచునట్టి జనులకు సూచనలు గలవు. 

వ్యా॥ 2. ఈ వాకస్టములలో బేవునిగూర్చి చెప్పణడుచున్నది. ఆకాశ 
మును మేము చూచుచున్నారము, అది మనవెనే నిలిచియున్నది. దానికీ 

స్తంభములు లేవు. బేవునిశ క్షివలనచే అది నిలిచియున్నది అని "చెప్పక తప్పదు. 
ఎవండు ఆకాశమును స్తంభములు లేకుండ నిలువంబెట్టి యందు సూర్య చందూోలను 

చేసీ వానికి పనులందు నింనోమించి లోకమును నడివీంచుచున్నాయడో  ఆతంటే 
దేవుండు, సూర్యుండు ఒక సంవత్సరములోను చంద్రుడు ఒక నెలలోను తన (ప 
యాణము ఫూ ర్విచేయును. ఇట్లు (సళీయమువలుకు జరుగును, సై వివరింప 
బడిన మహోవస్తువులను సృజించిన "దేవుండు, మానవులను తిరిగి నజీవ్టలు చేయం 

98 శ 
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లండు. ఇది దేవునికి క్ష ష్ 

కవ ము దేవుని దర్శిం భు అని నన్న 

మానవు రాల్చి ఫెప్పంబిడుచుక్నది. రయ భూ "మినిపణి 
చి యందు 

2నిచియున్నట్లుగ పర్వతములను జేసెను, ఆందు నదులు (ప్రవహిం సుసాన్నవి, ఫల 

॥ గా మలువ గ్గ అనసపిగను గంగుల 

ములను పుట్టించెను, అందు తీపు, వులువుగలి; చిన్నవిగను వద్ద 

"భీదములుగలిగినవిగా నున్నవి. పగలు వచ్చి పోయిన పిదప రాత్రి వచ్చు 

చున్నది. "రాత్రింబవళ్ళు వచ్చుచు పోవుచున్నవి. ఇందు గమనిం దు బనులస 

డేను? శేక్తి సూచనలు గలవు, 4. ఎట్లు ఆకాశములో సూరుషిని సంద్సుని సని 

వేశ్వేఆుగానున్నదో అటులే భూమిలోని నేలలు, వ్యతానముగట యున్నవి, 

చూడుడు ! శేరువ్రుల లోనున్న నేలలు పలువినయులుగ నున్నటి. DRE ఎరు 

పంటలకు తగినది గా నుండును, దానిపక్కనుండు నేల చవటిగాను త ఎరు 

చేయుటనం దగదు. పంటలకు వృష్షములకు తోతులకు ఒకి నీళు బ్ర ర్యాయబిను 

చున్నను, పలువిభము లైన రుచులు రంగులుగల ఫలములు వుస్వులు మొదలగు 

ధాన్యములు గలుగు చున్నవి. ఇవన్నియు చేవుని శ క్తినలన. గగ నన్నవి ఉని 

బు దిమంతులము (గ్రహింపంగలరు. ఇదునా స్తికులకురద్దు గల కు, లోగము స్య గా 

కాయ్ తనంతట తౌ నేస్వభావమునుబట్టి యైనచో ఒకనేఒనుంది యీ పముంధము 

౨ నఫలములుపువ్వులు ఒేేనిళువలన ఎట్లుగలుగ గలవు, సా౪భా వికముగణంయి 

నచో ఒకేవిధమైన ఫలములుస్రువులు కావఆనుగ దా అట్టు గాని పలుబిధ యు "గో 

* క కారణ మేమి? సృవ్టీకర్శబకండు న్నా యూకాంబ ట్టిఅట్టగు చున్న డికగరు జానగి మన్నది 

కఇ్రటులేఒక్క- ఖురాను (గ ంథమువినియు పూలు సలువిధనులగ బో వుం యుాపీ = చెన్న 

ముకాదు. -కానున చేవుని శ్ర క్లిసూచనలను చూచి 

ఇను. క ఆఅ౩*ఎెమునుగూలట్చ 

ళ్ అటి బాట ని 

5, వ-ఇన్-తఆ-జబ్ -ఫ-అజబున్ -ఖాలు-వుమ్ -అఇవా-ప్ శా ప -సురాబన్ 

ఆఅఇన్నా-లఫీ ఖల్-ఖిన్-జదీదిన్ -*లా-ఇక్టు-జీన-కథరూ ఏ-రబ్బి-హిమ.-వ-ఉలొ 

ఇ-కల్-అగ్ లాలు-$-అటీ.న ఖహిమ్-వ-ఉలా-ఇక-అస్-ప* బునొన్నెరి వఇతు శీ 

హాో-ఖాలిదూన్ . 6. వయస్-౮ల్-జిలూన క-బిస్-సయు్య్య-అకి. ఖబ్ లన్ సాన 

వఖద్ -ఖలల్ మిన్ ఖబ్-లిపాముల్ -వసులా ంత్రం-వక్తున్న-ర బృక-లమాం- స్థిరం 

తిల్. -లిన్నాస్.అలా-హల్మి-హామ్-వఇన్ను-6 బ్భృక-ల-ష దీదుల్ ప్రభ "బొ. 7ను చు ఘా 

లుల్ -లజీన-కవరూ-తౌాలా-ఉన్-2ల-అలెహి+.అయతుక్షూ-మిర్ - రస్సాష జన్మ 

నూ-అన్న"మున్ -జిరున్ -వ-లి-కుల్లాఖామిన్ -హోద్. 

ర్, నుణి ఓ ముహమ్మదు! నివు అశ్పర్య పడినవో ఈస్టు సూత 

పోయిన విదప తిరిగి కొ త్తసృన్టి మాకు గలుగునా”అని వారు లుకు మాట 
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చాల యాశ్చర్యకర మైనది. వీరే తను _సభావును తిరస్క_ రించినవారు. వీరి మెడ 

లలో పట్టీలు వేయంబడును, మణీ వీరే నరకనివాసులు అందు వీరు సదాయుం 
దురు, 6. మణి వారు మేలునకు ముందే కీడు తొందరగా తెమ్ముని నిన్ను ఆడుగు 
చున్నారు. మజీ వారికి ముందు అనేక యుదాసారణములు గడచియున్నవి, మతి 

(పజలు అన్యాయము చేయు చున్నను నీపభువు వారిని తమించువాండు, మలి 

నీపభువుయొక్క- శిత కాడ చాల కఠినమైనది, 7, మణియు అవిశ్వ్యానులై నవారు 

ఆశని యొగ్గకు ఆతని పిభువును-డి ఎందులకు నొక సూచన రాలేదఅని పలుకు 

చున్నారు. భయబోధ నిచ్చుట మ్యతమే నీపని. వాణీ (పతి జాతికీని సనా 

రము చూసనువాం డొకండు వచ్చియున్నాయడు. 

వ్యా! ల దేవుని శక్తి సూచనలు చూచియు దేవునిని పరలోకమును 

అవిశ్వాసులు తిరస్నరించుచున్నా శే అని నీపు ఓ ముహమ్మదు! ఆశ్చర్యపడు 

చున్నావా ? చచ్చిముట్రిమైన పిదప తిరిగి క్రొత్తగా సజీవులగుదుమా అని అవి 

శ్వానులు పలుకునది చాల యాశ్చర్యకర మైనది, నర్వశేకు(డగు డేవుడు లెని 

దానిని సృష్టించెను. ఇశ వుట్టి గిట్లినచానిని తింగినజీవిగాచేయలేండులని చెప్పుట 

సరికాదు గదా! వుట్టి చచ్చినదానిని తిరిగి లేవట దేవునికి చాల సులభిమైన 

పనిగదా ! చచ్చిన వారిని తిరిగి లేపండు అని పలికి "దేవుని శక్తిని తిరస్కరిం 

చినవారి మెడలలో పట్టిలును కాళ్ళు చేతులలో బేడీలును వేసీ నరకములో పడ 

వేయుదురు, అందేవారు నదా శిక్షను అనుభవించుచుందురు. 6, అవిశ్వా 

సులు సత్యమును స్వెకరించి యుభయలోకములలో మేలుపొందక తిరస్కరించి 

శిక్షను తెమ్ము అని (ప్రవక్తను తొందర పెట్టుచున్నారు. ఇట్టి వారు తేవుకుముం 

దు గడచిన అవిశ్వాసుల వృత్వుంతేమును తెలిసికొనవలెను. వారెట్టు తమ 

పాపములకులూను శిక్ష పొంది . నశించిరో తెలిసికొని బుద్ధితె ద్చుకొనవలెను. 

పూర్యము గడచిన యు దావారణములు సెక్కు. గలను. "దేవుండు తమించి కరు 

ణించువా(డు, కావున పాపములకుంగాను తళ్రణమే శికీంపయు. ఆతండు లిఫ్టు 

ముగా శిత్షీంపనందున దుష్టులు మూసపోంయసాడదు, అన్యాయములు పాపములు 

శలెరే(గి నవుడు తప్పక "దేవునియొక్క కఠినళశిక్షు దుష్టులమం గలుగును. అపుడు 

న్లిక్షనుండి తవ్పిందకొనుటకు వీలుండదు. 7. పాటెత్ ము హూమ్మదువారిలో అవి 

వ్యాసులు తొము కోరినట్లు ఒక సూచన నీవు చూపుము అని కోరు చుండిరి. 

వారు కోరిన సూచన రానపుడు ఎందులకు మేము కోరిన సూచన (పవర 

యొక్క. పిభువు పుపయ, పంపినచో విధిలేక మేము విశ్వాసులము అగుదుము 

గదా! అని పలుకుదురు..- దానికి "దేవుండు (పవ కతో ఓ ముహమ్మదు ! మతే 

(పచారమునేసనీ భయబోధ నిచ్చుట నీపని. సూచనలు తెచ్చి చూపుట ఏపని 

శాదు. అది వూపని, నీకు ఫూర్వముకూడ (పతిజాతికింగాను (పతి "దేశములో 
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భయబోధనిచ్చి నన్న్హార్షముచూ పువారు వచ్చియన్నారు. వారుమాయిస్ట్ర పు) శా 

ముగా సూచన (మోాబీజా లు తెచ్చి చూపుదుము అని కులికియుుడ గదు, 

వాదు తమ తమ జాతివారికి బోధించి. మణీ నీవు నర్వలోకమునకుంగాను పీన 

క గావచ్చియున్నాండవు, నత ప్రచారము చేయుట మేనీపనిఅనిపలుకు నాన్నా య, 

తాలి ఆడ్ ళా 

రి, అల్లాను-యఅ-లము-నాకేహ్-మిలుకు లర టన
్ -సా-వమా- తగ. బుల్ 

ఆక-హామ-వ-మా-తజ్ దాదు-వ-కుల్లు-మైఇన్
 -ఇన్టహూ-బీ నుఖాదిర్, 9 ఆలి 

మక్- బావ షప*-దలిల్ -కబీ-రుల్ -ముళ-ఆల్. 10, నవా ఉమ్-మన్- కుట. 

మన్ -అసరిల్ -ఫాల.వ-మన్-జహార-బిహీ-వ-మన్-వువయుస్
-గభ "ఫిమ్- బీల్- 

లైలి-వసారి- బుత్ -విన్-నహోర్. 11, లహూ ము-ఆఖ్ ఖ-బామిమ్్ - మింమై సం 

యెదెహీ-వమిన్ ఖల్ ' ఫిహీ-యవా.ఫ-జూనహుూ-మిన్ -ఆ మ్-రిల్లాసోాం నిన్న ల్లా 

పా-లా-యుగయ్యిరు-మాబి-ఖామిన్ హల యుూగయి్యీ-రూ- నూ "-బి- క. 

సి హిమ్-వఇజా-అరా-దల్లాహు-బి_ఖ్రామిన్ -నూఆన్ ఫా-మర నాలనాూ వమగాం 

లవుమామిన్-దూనిహీ మిన్ _వాల్ , 

8. పతి (స్త్రీ గర్భములో. దాల్బునదియును గర్భములు తగ్గు!య వి 
రుగుటయు "దేవునికి చెలియను. మణీ (పతివస్తువ్రుయుక్క.. సియమము ఆశని 
యొద్దనున్నది. 9. ఆతండు రహస్యములను బహిరంగములను ఎఆింగ్న వాంచ, 
గొప్పవాండును సర్వాధిక్ండును. 10. మిలో నెవండు రవాస్యముగా నూట అ 
డునో వాండును, ఎవండు గటిగా మాటలాయనో. వాండును మకళంతు ౧" 
పూట దాంగికొనునో వాశును పగటిపూట వీధులలో తిరుగునో వారందలు 
ను ఆతనికి సమానమే, 11, దేవుని చెలవ్రు పొంది మనువ్యునిని కనిపి "జీవ 
దూతలు మనుషుష్టనక ముందును వెనుకను కావలిగా నుందురు. నిశృయము 3 
ఒక జాకివారు తమ యాత్మలను మార్చుకొననంత వలుకు "జేయు వారి శీగిని 
మార్చువాండు కాడు, మతి చేవుడు ఒక సంభుమువారి! కీ డున యం దరీగన 
చో అది తిరుగదు. మణి ఆతండు తప్ప నితరు లెవ్వరును వారికి సహా యులు తే". 

వ్యా! 5, ఈ వాక్యములలో దేవునికి సర్వము తెలియును, ఎదింయును 

వగ్విల్ల, లేడ ఆయవీల్లు లేదా నంవూర్ణయగా నున్నదో తేక అరగోగ గా నున్న మంచిదో చెడవో సర్వము దేవునికి బెలియును, గ ర్భయులోనిరవాస్యములు యి 
పౌచ్చుట తేగుట మొదలగు విషయములన్ని యు "దేవునికి "నెటుక, ప) తివన్తును 

wd 

f 



రయొక్క_నియమము చేవునికిందెలి యును. దాని డానికేందగినట్లు వర్వాటుచేయును, 
9. లోకములోని రహా స్యములు అగోచరములు బహిరంగములు సరయు జ్యే 
నికి తెలియును, సర్వము ఆతనికి అధీనమైయున్నది మహోమహిమనలేవాయ్ర. స 
ర్యాధికు(డు ఆకనిః మించినది యెద్దియును లేదు. 10. “డేవుడు నర్వజ్జుయ శా 
వున మానవ్చలు ఏయే స్థితులలో నున్నను సర్వము ఆతనికి జెలియును. రహా 
స్యముగా మాటలాడినను గట్టిగా మాటలాడినను జేవుని మొద్ద నమానము 
దానిని చవుడాజుంగును. అటులే రాతివూంట -వీ.కటిల్రాశ దాగుకొని చేసిన 
పనులును పగటిపూట బహిరంగముగా వీధులలోం జేసిన పనులును "బేవ్సనికిం 
చెలియను. అంతయు చేవునికి నమానమే, 11, వతి వానుష్వ్యుని వెంట "జీవ 
దూ లున్నారు. వారు మానవులు చేయు పనులను (వాయుదుకు. "దేవునిసెలవు 
ననుసరించి వారికి కావలిగా నుందురు. ఆపదలనుండి కా పొడుచుందురు, వజాతి 
సంభ మైనను తము యాత్మలందుండు స్వభావ గుణములను మార్చుకొన నంతవణ 
కు దేవుయు వారి స్థితిని మార్చ(డు. ఎప్పుడ వారు న్యాయము వీడి దుర్మార్గ 

. మునకు పాలగుదురో దేవుండు వారికిచ్చియున్న మంచిస్థితిీనీ సంపదలను. రాజ్యము 
ను దీసికొని వారిని అధమ స్థితిలో పడ వేయును. డేవుగకి చవారినిరక్నీంచి తోడు 
పడవలెను, ఆతడు తప్ప నితరులెవ్వరును రానున్న ఆపదను తవ్చింపం జాలరు, 
'కావునమా నవులు చేశ్చనియందు వి శ్వానముంచి ధర్మమార్లమునందు నడువవలెను. 

12, వువల్రజీ"యురీ-కుముల్-బర్ ఖ-ఖ ఫన్ -వతమ్-అన్ -వయున్-ఏ ఉన్ 

నవో-బిస్-సీఖాల్ , 18, వ యు-నబ్బివుక్ -రలదు-బి "హకుదిహీ-వళ్-మలా-ల్రి 

కతు-మిన్ -ఖీ-ఫ లి హీ-వాయుర్-నిలుస్ -సవాఇఖ-ఫ-యుసీబు-విపో- మన్ - యహూ 

ఉ-వమవాుమ్ "యుజాదిలూన-ఖిల్లాపా-వవాువ్వ=ష దీదుల్ -మిహోల్ , 14 లహూ-ద 
అటా నావల్ వాన్. ద ఆలీ దీ 

అ-వతుల్ -హఖ్ ఖి'వల్ల' జీన-యర్ ఊన-మిన్-దూనిహీ -లా-యస్- తేజీ-బూన-ల 

నామ్" బి-వై.-ఇన్-ఇల్లాక-బా సీతి-కఫ్-౫ హి-ఇలల్-మాఇ-లియబ్-లుగ- ఫా 
వుు-వ-మావావ-బి-బాలి. గీహీ -వమా-దుఅ-ఉల్ - కాఫిరీన- ఇల్లా- ఫీ-జలాల్-. 

1$. వలిల్లాహి-యస్ -జుదు-యన్-ఫీస్-సమా -వాతి-వల్ ఆర్ జి.తౌఆన్-వ- కర్ 

వాన్ -వ-జీలా-లువామ్--బిల్ -గు.దువ్వి-వల్ -ఆసాల్ = 

12. ఆతంజే మోకు మెజుపును -చూవీంచుచున్నాండు. దాని వలన మా 

కు భయమును ఆశయును 'గలుగుచున్నది, మణి బరువైన మేఘములను శేపు 

చున్నాండు. 18 ఉరుము ఆతనిని స్టో(త్రించుచున్నది. మణీయు చీవదూతలు 
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కూడ ఆతని భయముచే ఆతని పవిత)తను కొనియాడుచున్నారు. నుతియు ఆ 
తడు ?డుగులను పంవీ తాను కోరిన వారివెం బడీయు చున్నాండు. నటి అవి 
శాషనులు దేవుని విషయము వాదించుచున్నారు. మజ ఆతేండు కత్రినముగ పణ 

ను. 14. సతేక్ణమైన పిలుపు ఆతనికే లదు. మణి ఆతనినివదలి వొ గొనగిని వీలు 

చుచున్నారో వారు వారికి పనికిరారు, ఒకడు నీళ్ళు తన నోటిలోనికి రావళి 
నని దాని వెపు తన "రెండు చేతులు చాచి దానిని విలిచినచో ఆగి వాని నోటి 

లోనికి రానట్లు వారి పిలువున్నది. మణి అవిశ్యానుల పార్థన (పిలుస)ు వృథా 
యగునది. 15 మణియు ఆకాశములోను భూమిలోనున్న వాగందణును సంతో 
షము తోను బలవంతముతో 'ను చేవునికి సాష్టాంగ పడుదున్నారు. నుతి వారి నీడ 
లు ఉదయము సాయంతిము సాష్టాంగ పడుచున్నవి, 

వ్యా! 12, మునుపటి వాక ఫ్టములో డేను (పజలను కాపూడు మం 

డు అను విషయము చెప్పుంబడినది. ఇందు పాపముల వలన (పజంస వచ్చు ఆ 

పదలను గూర్చి చెప్పంబడుచున్నది, మెణుపులు కారు మేభుములు వచ్చున్యృుడు 
ప్రజలకు భయమును ఆశయును గలుగును, మెజపులను మేఘములను చూచి 
వానవచ్చును ఆని నంతోవింతురు. మెఅవు హెచ్చి విడుగుపడిచ చ్చద | మ? 
అనియు గొప్ప వగ్గయ వలన నీటి వరదలు వచ్చునేమో అని జనులకు భయ 
ము గలుగును, కావున భక్తులు దేవుని దయ తమకు గలుగునని యాశ గలిగీ 
మిఠలమిజనచో తమకు శిత గలుగును అని భీతియు గలిగి యుండవ గను, 18, 
గర్జించు మేభుములును డేవమాతేలును దేవునిని స్తుతింతురు. పర వస్తువును బే 
వుని పవిత్రత కొని యాశుచున్న ది. కాని మానవులు దానిని గహి..పం జాలరు, 
"దేవదూత లందును దేవునికి భయపడి సదా చేవునినిస్తుతిం ము చుంచు" "జీవం 
డు పిడుగులను పంపి తాను కోరిన వారివె _వెచి చంనవును, వాగు దానినుండి త 
ప్పించక్ "నం జాలరు, ఉరుమలు మెలుపులు పిడుగులు బీన్సుని శక్తిని. సూచిం 
చుచున్న వి. అట్టి "దేవుని విషయము అవిశా వసులు వాజత్ రసూలు పాలో 
వాదించుచున్నారు. అవిశ్వాసులు జాగత్తగ నుండవలెను. వారి”వ “జీవనాజ'ే 
“డగు పడు నేమోఅని వారు భయపడవలెను, “దేనని శిక్ష బో కఠినమెనీది, 
దానినుండి తప్పించుకొనుటకు వీల్తుశేదు. ఉటువులు గలుగననస్పుడు ోనుజీ్ వన 
మన్ "యుసబ్లి పుర్ రఅదు-బివామ్దిహీ-వల్ -మలాఇకతు-మిస్- క్ర: తివీణ- ఆలా ; mn 

bent టీ * వుమ్ము-లాత్ల్ తుల్నా -వి- గజనికావలా తుకా_ లిక్నా-బి-అవా విర -వ-టధినాం 
ఆ 

ఖఫ్లి- జాలిక్-అని చదువ వలెను. 14, జేవునినే విలువ వలెను అతససే బీడి ఫా ద్దింప వలెను. ఆతండు దానికి దగిన వాయ, ఆతండ్రు పాఛగనలను విని ఛాంగీకరిం చును, మేలు కీడు చేయు అధి కారము ఆత్రని స్తే గలదు. “అతడు సరషశ్ష క్తుయ ము, 
అటి 

అతు లా టా 
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-కావునఆతేనినే వీలునవవలెను, శకి లేని చిలర “డేవతలను విగవాములను[( పార్థం 
నుట వలన ప్రయోజనము లేదు ఒకండు తన చాపము ప్రీ వ ర్చుకొొనటకు కాకు 
యొడ్డున నిలిచి తన చేతులు వాచి ఓనీళ్ళు ! నీవు వచ్చి నానోటిలో వడువ్వు 
అని బతిమాలినచొ అది వాని నోటిలోనికి రాయాలదు గదా! ఆది నిష్ ప్రయో 
జనము గదా! అటులే చేవునిని వదలి యితర జీవతలను వి (గహాములను తమ 
సహాయము కొలురు వీలుచుట నిష్ప యో జనము, వి గహాములు చిల్లర దేవతలు 
ఏలాటి సహాయము చేయంజాలవు, కావున వారి (ప్రార్థనలు విలువులు వృథాపో 
వును, 15, విశ్వాసులు సంతోషముతో "దేవునికి సాష్టాంగపడుదురు. ఆవిశ్వాసు 
లుకూడ ఇష్టము లేకున్నను దేవుని! ఆఫ్నువై యున్నారు, నీడలుకూడ భూమి 
పెం బిడి తాము దేవునికి సాగిల పడుచున్నాము అనిసూచించును. ఊదయముసా 
యంకాలము నీడలు బాగుగా సడుదుండును, అందులకు ఉదంయమ్తు సాయంకాల 
ములో అని చెప్పు బడియెను, నము "దేవునికి లోంబడియున్న ది, సర్వము ఆతని 
చెలవుచే జరుగుచున్నది, ఇచ్చట ఒక సిజ్ఞా చేయవలెను, 

UU టీ ps 

16. ఖుల "మర్ -రబ్బునొ-సమా-వాకతి-వల్ -ఆర్ జి-ఖులిల్లాహు ఖుల్- అ 

ఫత్ -తఖజ్ -తుమ్-మిన్-దూనిహీ జా-లియా అ-లాయమ్-లికూన-లి- అన్. ఫసి 

హిమ్ -నఫ్ ఆ-న్-వలా-జరిన్-ఖుల్ -హూల్ -యస్-తవిల్ -ఆత- మా-వల్- బీర 
ఆమ్-హల్ -తస్ -తవిజ్ -జులు-మాతు-వన్ నూరు-అమ్. జఅలూ--లిల్లాహా_షుర- కా 
అ-ఖలఖూ"క-ఖల్ ఖిపాఫ-తషపా-బపహాల్ -ఖల్ ఖ-అవైహిమ్- ఖులిల్లావా- ఖాలి 
ఇజ్ తీ! a= 

ఖు-కుట్స్ - మెషిన్ -వవువల్ -వాహిదుల్ "ఖప్లోర్ , 1?. అన్ -జల'మినస్ -సమాల్హ- 

మాలఅన్-ఫసాలత్-ది "-దియతుమ్ -బి-ఖు దరిహో-ఫహొ-తమ-లస్ -సెలు-జబెదర్ "రా 

బియన్ -వ-మిమ్మాయూఖదూన-అ లైహి-ఫిన్-నారిబ్ -తిగాలా హీల్ - యతిన్- 

కు-నుతాొ-ర్రని జబ-దుమ్-మిస్"-లుహూ క జాలిక-యజ్ "రిబుల్లాహుల్ " వాఖ్మ- 

వల్. -బొతి-ల-ఫ-అమ్మజ్ -జబిదు-ఫ-యెజ్ -హాబు_జుఫాఆన్ వ-అమ్మా- మాయన్ - 

ఫఉన్-నాసఫ-యమ్-కున్స-ఫీల్ -అర్ బి-కజాలిక "యజ్రిబుల్లావుల్-అమ్సాల్, 
16, భూ మా్యకాశములకు ఎవండు (పభువు ! అని నీ (పవక్ష! ఆడుగు 

ము. 'దేవుంజే అని నీవ పలుకుయు, మజేమి మీరు దేవునిని వదలి తమ యాత్మ 
లే మేలుగాని కీడుగాని జేసికొనంజాలనట్లి వారిని సహా యులు గాం చేసికొన్న 

రా! అని చెప్పుము, గు9డ్జివాయను చూడంగలవాండును సమానులు కాలలరా |! 

"లేదా" అంధకారమును వెలుతురును నమానము కాంగలవా అని పలుకుము, ఏమి ' 
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వారు "దేవునికి సాటీ కల్పించుకొన్నారా! చేవుడు నృన్టించి నట్లు వారేభెన సృ 

ప్టించి యున్నారా! అందుకు సృష్ట్టీలో వారికి సంబేపాముగ కనంబడినదా! చే 

వుండే (పతివస్తువును సృప్టించువా(డు. మణలియాత(శు ఒక్క_6గు, సర్వశ కుడు 

అని పలుకుము, 17. ఆతడు ఆకాశమునుండి నీళ్లు పంప6ంగా “కాలువలు తమతమ 

"కొలత కొలంది పంవహింపనాగను, వీదప ఆనీటి ప్రవాహము పె ఫనము (నురు 

గు) ఉప్పొంగి వచ్చెను. మటియు నిటులే నగలును సామానులును చేయటకు. 

గాను అగ్గిలో కజుగించు దానిలోను నురుగు వచ్చును. ఇట్లు "దేవుండు సత్య 

మును ఆసత్యేమును పోల్చి వివరించుచున్నాండు., కావున నురుగు ఎండిపోవును 

మణీ పిజలకు పనికి పచ్చునది భూమిలో నిలిచి పోవును. ఇట్లు చెవుడు ఉదా 

పారణములు వివరించునున్నా (డు, 

వాస్థ॥ 16. సర్వ శక్తుడగు (ప్రభువు ఆకాశములకు భూమికిని ఒక్కటే. 

ఈ విషయము తెలిసియు, “దేవునిని వదలి తమకు తామే మేలుచేసికొను శి 

"లేని చిల్లర “దేవతలకు సహాయులుగ మీరేల చేసికొను చున్నారు, ఇది సరికాదు, 

దానివలన [ప్రయోజనము చేదు, "దేవునిని విశ్వసీంచువారు కన్నులు గలవారిని ప్రో 

లినవాలు. "దేవునికి సాటికల్సించు ఆవిశ్వాసులు అంధులవంటి చారు. చూచువారు 

ను అంధులును సమానులు శానేరరు. అటులే జేవుని యేకత్వము (తౌహీదు) 

“వెలుతురు వంటిది. "దేవునికి సాటి కల్పించుట అంధకారము వంటిది. వెలుతురు 

ను వీశటియును నరికావు. కావున విశ్వాసులు తమ విశ్వాసమనెడి -వలుశురు 

లో సన్మార్గమునందు పోయి యుభయ లోకములలోను మేలుపొందుదురు. విగ్ర 

హారాధన అనెడి చీకటిలో పడి అంధులవలె 'దేవులాడు అవిశ్వాసులు ముక్తి 

మార్గము పాందయగలరా! ఎన్నటికిని పొందయజాలరు. ఓ అవిశానులార! ఏమి 

మా "జీవతలును విగ)హాములును బేవుండు సృష్టించినట్టు వ దైన వస్తువును నృ 

ప్రీంచినవా ! ఆదిచూచి అవి "దేవుళ్ళు అని మాకు నందేహము గలిగినదా | 

అశ్ల్లైదైన యుండిన చూపుడు, పాపము! శకి లేనియావిగ)హములు ఏమి సృష్టిం 

పంగలవు, ఆవికాడ -జేవునిచే స్పృష్టిపం బడినవియే, సర్వమునకు "బీవు-జే సృష్టి 

కర్ణ, ఆతండు ఆద్వితీ యుండు(ఒక్క-ండు)సర్వళశ క్రయ, ఆతనికి మించినది ఎద్దియును 

లేదు, సర్వము అతనికే అధీనమై యున్నది అని పలుకవలెనని పహాూ(జత్ రసూ 

లువారికి "దేవుని "సిలవు, 17, ఆకాశమునుండి "దేవుని చెలవువే వాన కురియు చు 

న్నది, దానివలన నీటి కాలువలు తమతమ విశాలము కొలంది [ప్రవహించుచున్న . 

వి, నీటి పివాహము వలన కనువుమట్లి కలిసీ నురుగు పొంగి వెకి వచ్చు చు. 

న్నది, ఆటులే నగలు సానూనులు పనిముట్టు చేయుట "వెండిబంగారు ఇనుము 

అగలో కణిగించునవ్రుడు నురుగువతె మట్టిపొంగి మైశీవచ్చును. కాని కొంత సే 
పటెలోనే నురుగు ఎండిపోయి మనుష్యులకు కావలసిన నీళ్లు కుగిన లోహము 
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నిలిచి పోవును, దానివలన వారు పలు విధములుగ లాభములు పొందు 
దురు. ఇటులే సత్యము అనత్యము యొక్క_ యుదాహరణము నూహింప వలెను, 
చేవునినుండి సందేశము వర్షము వలె వచ్చి మానవుల హృదయముల వై పడుచు 
న్నది, మానవులు తేమ పృాదయముల శకి కొలంది దీనిని [గహించుచున్నారు, 
"దేవుని సందేశమును (వహీని) (గహీంచిన వారితో అసత్యమునకు లో నైనట్టి 
వారు కలహింతురు. ముందు చూచుటకు నురుగువ లె అవీళ్వౌనుల బలము కన 
బడును, తుదకు సత్యమే నిలిచి ఆసత్యము నురుగువలె మలు గై పోవును, ఇటులే 
వి శ్వానుల ఆవిశ్వొాసుల పోరాటము నూహించునది. ముందు అవిశ్వాసులు ను 

రుగువలె చాలమందిగా కనంబడుదురు. తుదకు అవిశ్వాసులే ఓడిపోయి ఐళ్వొా. 
సులు నిలుతురు కావున అసత్యము మైకి చూచుటకు గంభీరముగా నున్నను తు 
దకు నశించున బే. ఇట్టు దేవుండు మనుష్యులు (గహించుటకై యుదాహరణము 
ల వివరించి తెలుపు చున్నాడు. రాబోవు వాక్యములో సత్యము అసత్యము యొ 
క్క ఫలితేము శప్పం బడుచున్నది, 

18, లిల్ -లజీనస్ -తజాబూ-లి-రబ్బి-హిముల్ -వొు స్నా-వల్ల-జీన-లకొ-యస్ 

తజీబూ-లహూ-లౌ-ఆన్న-లవుమ్ 'మాకిల్ "అర్ జి-జమో-అన్ -వ-మి న్ా లహూూ 

మలవూ-లఫ్-తచా-బీహీ- ఉలా బ్రక-లహుమ్-సూఉల్ ప -సాబి.వ- మా -వా- 

ముమ్-జహాన్న ము-వ-బీ సల్ -మిహోడ్, 

18, ఎవరు తను (ప్రభువునాజ్ఞను సమ్ముతించిరో వారికి మేలున్నది. మౌ 
వరు ఆశని యాజ్ఞను సన్ముతింపరో వారికీ భూమిలోని సమ_న్తమును దానితో 
చాటు దానియంతటిది వారికుండి దానిని తమకు బదులుగ చిచ్చి వేయుదురు. 
వారికీకఠినమైన లెక్క_యున్నది. వుతీ వారి నివాసము నరకము, మణి యది చాల 
చెడ్డ నివాసము, 

వ్యా! 18, దేవుని విశ్వసించి యాతని యాజ్ఞృలను సమ్మతించి సత్కార్య 
ములు చేసినవారికి ఉభయ లోకములలోను మేలున్నది, ఇపామునందు మనస్సు 
నకు శాంతియు జయమును పరమునందు_ స్వర్షసౌఖ్యములును మోశ్షమును 
పొందుదురు, ఎవరు విశ్వసింపక "దేవుని యాజ్ఞలను తిరస్కరించి పాపకారష్థములు 
చేయుదురో వారికి ఇపామునందు ఎట్టు జరిగినను పరమునందు వారు చాల కష. 
ములు పొందుదురు. అవుడు వారికిం గలుగు నరకీశిషలనుండి తప్పించుకొనుటనై. 
ఛరామిలోనుండు నమ_స్తమును దానితోయాటు అంతటి ధనమును వారి కుండిన 
దానిని బదులుగ నిచ్చుటకు కోరుదురు. కాని అట్లు "కా నెరదు. అవిశ్వాసుల (పతి 

కర్మ యొక్క లెక్క. కఠినముగా తీసీకొనంబిడును. వారి కర్మల ఫలితముగ 
99 
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వారికీ సరకము లభించును, ఆందు వారు నదా కన్టములకు పొలగుదురు. 

అవి జా a. 

19. అఫ-మన్-యఅ-లము-అన్న- మాడఉన్-జిల-ల్ల-లక-మిర్ - రబ్బికల్ 

ఆ నాలి ది a) చ్ అలన 

పహాఖ్ ఖు-కమన్ -మువ-అఆఅమౌ-ఇన్న మా-యత-జక్కరు-ఉలుల్ -అల్ - బాబ్, 

| ఇక అలాటి ల్ో , అవా బట 

20, ఆల్ల-జీన-యూఫూన-బి- అవ్ొ-దిల్లాహా'--వలా- యిన్-ఖుజూ - నల్ - మా 

సిన 21. వల్లబీనాయసీ- లూన-మా-అమ-రల్లావు-బిహీ -అన్ - యూ సల-వా- 

యణఖ్-పొ న-రబ్బ-వు
మ్-వ-యఖా-ఫూన-నూఅ

ల్-హిసాబ్ క 22,వల-జీన-నబ 

శి ' " లీ ఆటీ లాలీ టీ 

రుబ- తిగాఅ-వద్ -హి-రబ్బిహి కు-వ-అఖా-ముస్ -సలాత
ే-వ-అన్ -ఫఖూ - మిన లి 

రానా నాల 

రజ న్న-వుమ్-సీ రన్ -వ-అలా-నియతేన్ వ-యద్ -రఊన-బిల్- వాసన - తిస్- 

సయ్యి-అత-ఉలా-ఇక-లమవామ్ -ఉఖ్ బద్ "దార్ . ౨8, జన్నాతు- అద్ - నిన్. 

యద్ -ఖులూనహా-వ-మన్-సలహా- మిన్ -ఆ చా-ఇహిమ్ -వ-అబ్ -వాబ్-హీామ్ -వ- 

'జుర్రి:యాతి-హిమ్ వన్ -మలా-ఇకతు -యద్ ఖులూ న-మిన్ - కుల్ఫి-చాబొ. 34 

క్ట ఎది = జూచిన. ఆదికి 

'సలామున్ -అ లెకుమ్ -బీ మా-సబర్-తుమ్ -
ఫనిఆవమ-ఉఖ్ -బద్ -చార్ , 

19. న్రీస్రభువునుండి నీకు పంపంబడినది సతము అని యెటుఏగువాండు, 

గుడ్డివానిల్ ' సమానుండగునా ! బుద్ధిమంతు లే బోధన (గహీం చువారు. 20. 

ఎవరు, ేవుని వాగ్దానమును ఫూ ర్తిచెయుచు ఒడంబడికను 'తెంపరో, 21. మకు 

వరు దేవుడు కలువుండు అని యాజ్యావించిన దానిని కలుపుచు, తమ పీభువునకు 

భాయపడుచు కఠినముగా లెక్క అగునేమో ఆనీ భయపడుచున్నారో, 282. మ 

జఅవరు తమ ప్రభువు పీతికొఅకు సపానము వహించి, నమాజుానుసలి పి, మేము 

వారి కొసంగినదానిలో రహన్యముగను బహిరంగముగను ఖర్చుచేసి కీడునకు 

బదులుగ మేలుచేయుచున్నారో వారికింగాను పరలోక గృహామున్నది, 28, 

వారి కుండుటకు స్వర్ల్ణవనము లున్నవి. అందు వారును సత్కార్యములు చేసిన 

వారి తొత ముత్తాతలును, వారి భార్య్యలును, వారి వీడ్డలును (పవేశింతురు. మణి 

యు దేవదూతలు (ప్రతి ద్వారమునుండి వారియొద్దకు వత్తురు, 24, మిరుసహీం 

చినదానికిగాను మోకు శాంతి కలుగుగాక ! మణీ మంచి పరలోక గృహము 

లభించినది అని 'పలుకుదురు, 

వ్యా! 10. మునుపటీ వాక స్రిమలలో విళానులకును ఆవి శ్వానులకును 

లభించు ఫలితమునుగూర్చి చెప్పబడెను. ఇందు అట్టి -వే శ్యేజు ఫలితము గలు 

గుబసరియైనది అని తెలుపంబడుచున్నది. ఆవిశ్వాస మనెడి (గ్రుడ్డితనము నల్మగుడ్డి 



వా(డు అవిశ స్వం సాధ కారములోపడి చేన్చలాడును. విశ్వాసము నెడి వెలుతురును 
నమ్మికయునుగల విశ్వానుండు తెలివి గలిగి ధర్మమార్లమునందు పోన్రను, కావ్రన 
కన్నులు గలవాడును, (గుడ్డివాండును సమానులు కానేరరు, బుద్ధిమంతులే ధక 
బోధ నన్యగపాంచి దాని ననుసరింతురు, 20. మానవులు పుట్టక పూర్వము 
తాము దేవుని సన్ని ధానమున అర్మలోకము. (ఆలమె అర్వాహా)లో సీవు జేవుం 
డవు అని యొప్పూకొొని వాగ్రానము చేసియున్నారు. డాని ననసరించి విశ్వాసులు 
ఇహమునందు కూడ “దేవుడే వూప్రిభువు అని నమ్ముచు తౌము ప్రవక్తలతోను 
మానవులతోను గావించిన యొడంబడికలను తెంపక పూ _రిచేయుదురు, ఆడిన 
మాట ధర్భువి రుద్దు కానిచో తప్పరు 21. “జీవుని యాజ్ఞను అనుసరించి బంధు 
వుల హక్కులను నెరవేర్చుచు మానవులతో నుపకారమువేయు చు, సలా 
నులు తను మతే సోదరత్వమును ధ్రరముగా నుంచుదురు, ఐక్యము వహింతురు, 
దేవు శక్తిని ధ్యానించి భయభక్తులు వహింతురు, తీర్చుదినమునందు తమ కర్మల 
లెక్క ఎట్టు జరుగునో అలి కూడ ముసల్మానులు భయపడుదురు, 22, విశ్వా 
సులు దేవుని వీతికొలుకు ఇస్లామ్ మాగ్రమందు తమకు బ్రహమునందు గలిగిన కష్ట 

ము౭కు ఓర్చుకొని ది, కష్టములకు "చెదరి (పార్థనలు వదలక ద్దేరముగా ఆయిదు 

పూటలు నమాజు నలువుచు రహాన్యముగను -వెల్లడిగను దానములు చేయుచు 
ఎవండెన శీడుబేసినచో దానికి బదులు కీడుచేయక మేలు చేయుదురు. వీరు 
పాపము చేసినచో త్త ఆమే శమాపణ వేయొందురు,. పాపములువదలి పుణ్య 

ములు చేయుదురు 23. ఇట్టి సుగుణములుగల విశ్వాసులు పరలోకమునందునిత్య 
మైన స్వర్షనివాసము పొ దుదరు, విశ్వాసులతోంబాటు పుణ్యములు చేసి యం 
డినవారి తల్లిదర్యడులును తాతముత్తాతలును వారి భార్టబిడ్డలున్సు స్వర్షమునందు 
ప్రవేశించి ఒకేచోట నుందురు. ఇదియును దేవుని యన్నుగవాము, విశ్వాసులైన 

బంధుశ్రలందఖును ఒకేచోట స్వర్ష సౌఖ్యములు ఆనుభవింతురు. 24, స్వర్షము 

(జన్న తు)నకు ఎనిమిది ద్వారములు గలవు, ప్రతిద్వారములోను భక్సల గారవా 

గ్గమె దేవుని నెలవుచే 'చేవదూతలువచ్చి మాకుసలామ్- (శెంతికలుగు గాక) అని భక్తు 
లతో పలుకుదురు. అందు భోక్సోలు ఇహమునందు "బేవుని (వ్రీతివై కష్టనులుసహించి 

స్థిరవిశ్వా సము గ తిగియుండినందున ఈ స్వర్ణ్షనివాసము మోకు లఖించెను అం 

దేవదూతలు భ కులకు సువార్త వినిపింతురు. కావున ముసల్మానులు వె వాక్య 
ములలోన్ సుగుణములు వహించి 'దేవునివ్రీతి పడయుదురుగాక ! 

2౮. వల్ల-జీన'యన్ -ఖుజూాన-ఆవా - దల్లాహి-మింబలది-మాసాఖిహీ" వ- 
నాలో ఎలి లి జ) 

యఖ తఊన-మా అమ-కల్లాము-బిహీ-అన్-యూసల-వ-యాువ్ -సీదూన - ఫీల్ -అ 

5 జి-ఉలా-ఇక-లవాు ముల్ -లఆ.నతు-వల-వామ్-సూ-డద్ దార్, 
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ను సీరకు శ పిదప 'దొనిని చెంధుచు 
25. మళంవరు చేవుని వాగ్యానమును స్థరప అచిన ఖ్ నో 

'జీవుంయు కలుపుయ అని యాజ్ఞాపించిన దానిని తెంసుచు, 
భూమిః ప 

ఠి 
జ! ( - గ 

ములు కల్నించుచున్నారో అట్టివారికింగాను శాప మున్నది. మణీ పాకీ చెడ్డ పో 

నము గలదు, 

వ్యా 25, మునుపటి వాక్యములో విశా ఏన్సులెన పుణ్యాత్ర్యులవలభించు 

మంచి ఫలితము చెప్పంబడియెను, ఇందు దుష్టులైన అవిశ్యౌనులకుం గలుగుదుర్ల 

తినిగూర్చి ఇప్పంబడుచున్నది, దుష్టులు తాము చేనీన యుడంబడికలను లక్క 

టక దానిని తెంపుచు "దేవుండు కలుపుంయ అను యాజ్ఞాప్ంచిన బంధుత్యేమ 

లగు విషయములను తేరీవుచు డేశములో శాంతికిభంగముగలిగిం నుచు 

నుందురు: ఇట్టి దుర్శార్గులు "దేవుని దయనుండి దనారము జీయంబడి జేవునికోప 

మగుశాపము నకుపాత్రులగుదురు. చాల చెడునివాసమగునరకయువారు పొంద
ుదురు, 

26. అల్హావు-యబ్ -నుకుర్ -రిజఖ-లిమన్ 'యషా ఉ-న-యఖ్ొదిరు వారి 

జం లిల-హోయా-కిద్-దున్యా-వ-నుల్ -సాంయా-తుర్-దున్యా-ఫిల్ = అఖిరతి- 

ఇలా-మకాఉన్ . 

“96, -దేవ్రయు తౌను కోరినవారికి సంపదలు ఎక్కువగాను గేక్కు నగాను. 

ఒసంగు చున్నాయ. అవిశ్వాసులు, ఇ్రవాలో కజీవన మునకు సంతీషపడీయున్నారు 

పరలోక జీవనమునకు ముందర ఇహలోక జీవ నముతుచ్చ మైన సాగ్గుమాగ మే, 

వ్యా॥ 96. ఇహాలోకములో కొందజికీ చాల సంపదలు, అహోరసాఖ్య 

ములు లభించును. మజికొందఆికి సంపదలు లేక చొల గబ్బంది గలుగును. సం 

పద సౌఖ్యములు గలవారు దేవునికి వ)యులు అనియు సంపదలులేసి “పేదలు క. 

నికి పియులుకారు అని తేలంప(గూడదు. అది “దేవుని యిస్ట్రమయు, భక్తులను వశీ. 

శ్షీంచుటక వారికి అనేక కష్టములు గలిగించును, దుర్మాగ్టలు నంవనలలో తుల 

దూగుచు నుందురు. కావునభ కలకు మంచి ఫలితమును దుస్తులకు శిక్ష యును 

లభించుటకుం గాను పరలోకము గలదు, ఆందు భక్ములగు విశ్వాసులు నజచాో లేము 

కర్ణలఫలితమగు స్వర్గసౌఖ్యములు అనుభవింతురు, పరలోకమునకు ముందర బ్రహ 
లోకములోని సంపదలు తుచ్చములు, దానికి సరిపోలవు. శ్యీభఘుముగ నశించు ' 

నవి, సముద్రములో _వేలుముంచి వీసీనచో యుంత నీళ్ళు దానికి తగిలివచ్చునో. 

అంత విలువ ఇహ లోకమునకు గలదు, పరలోకము నము[దనూ లోని నీళ్ళవంటి 

గొప్పది, ఆవిశ్వానులే బ్రహలోక నంపదలు మూసరోయిసంత నీంతురు. భములు. 

పరము నుదేశించి యిహమునందు వుంచి కారక్ట్రియులు చేయుదురు, 
| 

17. వయఖూలుల్ -లజీన-క ఫరూ-లా లా-ఉన్ జిల-అ_లెహి”" అయతుమ్- 
| 
| 
| 
| 

| 
' 
| 
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మిర్ -రబ్బిపీ-ఖుల్ -ఇన్నల్థావా-యజిల్లు"నున్-యపాఉ-వయకొదీ-ఇలై హీ 

మన్ -ఆనాబ్. 25, అల్ల-జీన- అమనూ- వ. తల్ మర్తిన్ను-బ్రులూ- బువుమ్-బాజిక్ 

రిల్లాహి-అలా-బిజిక్" రిల్లాహి-తత్- ము ఇన్నుల్ -ఖులూజ. 29. అల్లజీన- ఆమనూ 

వ-ఆమిలు స్ - సా లివోతి- కూ బా-లవుమ్ _వ- వస్ ను-మఅబా, 

27. మలకీయు అవిశ్యాసులు, ఎందులకు ఆతని యొద్దకు ఆకేని ప ప/భువు 
నుండీ సూచన రాలేదు అని పలుకుచున్నారు. "దేవుండు తాను కోోరినహారిని 
మార్లమయునుండి తప్పించు చున్నా (డు: మలి ఆ తేని వెప్రునకు వచ్చినవారికి తన మూ 

ర్రము చూఫుచున్నాండు అని పలకుము 2కి, వారువిశ్వసీంచినవారు. మణీ వారి 

ప్యాదయములు చేన్రుని ధ్యానిం దుటవలన శాంతిపడుచున్న వి. వినుము! "దేవుని 

ధ్యానించుటవలన హృదయములు శాంతిపొందుచున్నవి, 29, ఎవరు విశ్వసించి 
సత్కా_ర్యములు చేసీరో వారికి ఆనందమును, మంచి నివాస మున్నది, 

వ్యా। 27, అవిశ్వాసులు ఆనేక సూచనలు (మోజిజే చూచియ తాము 
కోరినట్లు మక్కా_లోనుండు కొండలు తొలగిపోయి నేద్యమునకు గాను భూమి 

యేర్పడవలెను, చచ్చిన తాతముత్తాతలు (బతికి తమతో మాటలాడవలెను అని 

_ ప్రవక్తను కోరిరి, వారు కోరినట్లుసూచన -బేవుంచుపంప బేదు, ఎందుకన అవిశ్వా 
సులు కోరినట్టునసూచనవ చ్చి విదప వారువి శసీంపనిచో వారు దేవుని శిక్షకు 
పాతు)లై నశింతురు. కావున చేవుండుకనికరించి శక్షిగలిగియు వారుకోరనట్లు 
సూచనపంపలేదు, కావునమానవులుతౌ చే సన్మార్లముకోరక జేషషముతో దుర్గా 
ర్లమున కేపోవునపుదేవుంయకూడవారిని దు ర్యార్లములో నే వదలిపెట్ట'ను, మువరు 
“జనని వెపునవవచ్చి విశ్వ సింతురోవారికితన క్రీతిమార్లముచూపును, 28, విశ్వపీం 
చినవారికి దెవునిధ్యానము చేవారి మనస్సులకు శౌం తిలఖించును, దేవుని ధ్యానించుట 

య్ మనశ్చాంతికీ ముఖ్యసాధనము. ఖురానా షరీఫును పఠించుటయువినుటయు 

"దేవుని ధ్యానించుటయే. దానివలన విశ్వానుల మనస్సులకు శాంతి లభించును, 
వారి నందేపాములు తొలంగ్షిపోవును, రాజ్యము అధి కారమ్ము సంతౌనము, ధన 
సంపదలవలన మనస్సునకు శాంతి లభింపదు, ఒక్క. "దేవుని స్మరించుటవలననే 
శాంతి లభించును. 29. విశ్వసించి సత్కా-ర్య్యములు చేసీనవారిశీ న్వర్లములో 

ఆనందమును మంచి నివానమును లభించును. తూబా అనువేకుగల ఒక వృక్షము 
స్వర్గములో గలదు, దాని నీడలో స్వర్లనివానులు ఆనందమును సంలోనమును 
పొందుదురు. 

బాబాల! 

50, కజాలిక-అర్.సల్నాక-ఫీ-ఉమ్మరిన్- “ఖద్-ఖలల్ -మిన్-ఖబొ-లిహో- 

ఉమ- ముల్ -లి- తత్-లువ-అశై హా-ముల్ -లబీ-కొ_ వానా" బలై కవ - - హుమ్-, 
లా తో ఉం గజా 
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యక్-ఫురూన-బిర్-రబాంమాని ఖల్ -వువ-రబ్బీ-లా-ఇలాహా- ఇల్లావువ-అలె 
హీ-తవక్క-ల్తు-వ-ఐ్రలై హి-మతౌబా, 

80. ఇటుళ్తే మేము నీకు పంపిన సంచేశమును జనులకు వినివించుటక్షుం 

గాను నిన్ను వారిలో పంవితిమి, వీరికి మందు అనేక జాతులవారు గడచి 

యున్నారు. మణి వీరు రథొమానును తిరస్కరించిరి, “ఆతండే నా[పభువు. ఆతండు 

తప్ప వేలు పూజ్యుండు లేంయ, ఆతని వెననే నేనుఆ ధారపడితిని, ఆతని వైపునశే 
నేను మరలుదును అని క్స్ కవ క్త! పలుకుము. 

వ్యా! 80, ఎట్లు ముందు ప్రవక్తలను పంపి "దేవున్నివెపునకు వచ్చువారి!ి 

' "దేవుడు సన్నార్ష్మము చూపుచు వచ్చెనో, అటులే ఓ ముహమ్మదు ! ఈ ప్రజల 
'యొ్యుకు వారికి సన్నారగ్మము చూపుటకును ఖురాను షరీఫ్రును చదివి వారికీ విని 

2౦ చుటకును నిన్ను (ప్రవక్తగాంజేసీ పంవెను. నీవు ప్రవక్తగా వచ్చుటకొత్తది 
గాదు. నీకు ప్రూర్యము, అనేక జాతులవారి యొద్దకు అనేక (పవక కొలు వచ్చియు 

న్నారు. అందు తిరస్క-రించినవారికి దుర్గతిపక్టును. ఆటులే నిన్ను తిరస్కరించు. 

వారిగతి యగును అని యవిశ్వానులు "మనింపవశెను, * రవామాను "దేవుని 

చేరు, పరమదయాళువు అని యర్థము. డేవుయ తన దయచే ఖురాను (గంఛ 

మును వాజిల్ రసూలువారికిచిప్టీ పంచెను, అట్టి పమదయాళువగు -జేవునిని 
అవిశ్వాసులు తిరస్కరించుచున్నారు. మల రవా-మాను అను "జీవునివేరు 
మాకు6 'బెలియదు, మేము తిరన స్క-రిం చుచున్నా రము అని మక్కా ఖు_రెషులు 

పలిశీరి. అందుకు రవాూమాను నాప/భువగు బేవంయ., అతడు ఒక్కటే పూ 

జుష్టండు, ఆతనికీ “సాటిలేదు. నేను ఆకనినే యారాధించి యాతని వెననే యా 

ధారపడియున్నాను. న్మ్నాపారంభమును, అంత్యిమును ఆతేని చేతిలో నున్నది, 
మోరు తిరస్క_రించుటవలన నేను భయపడను, నాకు నష్టము లేదు. నేను ఆతని 

-వెపున నే మరలుదును సర్వము ఆతనిశే వినియోగింతును అని పలుకునట్లు 

రసూలువారికి దేవుని సెలవాయెను, 
జాలీ ల 

81, .వలొ-అక్న-ఖుర్ _ఆనన్- సుయ్యి-రత్ "విహిల్ -బిబాలు-కై - ఖు త్రి- 

అక్- -బీహొల్ -అర్ జంటె”-కుల్లి మ- బిహిల్ -మాతా-బల్ -లిల్లా-హిల్ - అమ్రు- 

జరూఆన్- -ఆఫ-లమ్ న్-మె-లనిల్ .లజేన-ఆనునూ-- అర్ "లౌ. యషా - ఉల్లాహు-లా 

పాదన్నాస-జమూలన్. -వలా- -యజా-లుల్. లజేన- కఫరూ- తుసీ-బువుమ్-బిమా' సన 
అవాలి లీ 

ఊ-ఖారి*"అతున్ - బి" తవుల్లుఖరీ: :బమ్-మిన్ -దారిహిమ్- హాకా - యాతియ- వ 
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లీ, మఆజియు వ దైన గ )ంథముండి దానివలన కోండలు చలించునట్లు 

చేయంబడిన లేదా దానిచే భూమి (బిడ్డలు చేయంబడిన లేదా దానివలన మృ 
తులు మాటలాడునట్టు చేయంబడినచో అది యీ ఖురానుయే అయియుం డును, 
కాని నర్వకార్యములు దేవుని చేతిలో నున్నవి. వమివిశ్వసీంచినవారు, దేవుండు 
కోరినచో జకలందఆి కీని సన్నార్షయమ చూపును అని తెలిసియు వారు తృప్తి 
పడలేదా ! 'జేవుని వాగ్దానము వచ్చునంతవణికును అవిశ్వాసులకు వారి కర్మలకు 
గాను ఎల్లవ్రుడును ఆపదలు గలుగుచు నే యుండును. లేదా ఆది వారి యిండ్లకు 
సమీపములో పడుచునే యుండును. "దేవుండు ఎప్పటిక్ని తన వాగ్రానమునకు 
వ్యతిరేకముగా చేయండు, | 

వ్యా 81. ఆవిశౌానులు తాము కోరిన సూచనలు పృవక్ష చూపవలె 
నని కోరుచుండిరి. దానికీ నిందు దేవుడు పంపిన వ గగ్పభమువలననుకొండలను 
చలింపచేయుట్క, భూమిని బ్రద్దలుగంజేయుట్క గోరీలలోని మృతులు లేచి నాట 
లాడుట్క, సంభవించియుండినచో అది యరా ఖురాను గంథమువలననేయె యుం 
డును. ' ఎందుకన ఫూ ర్వగఏంథధములకం మెను ఖురాను చాలమహిమగల( గంథము. 
ఇట్టిది మానవులు కల్పించుకొనజాలరు. పళుప్రాయులైై కఠినహృదయులై. 
గుణములు నశించి మృతులకు సమానై నట్టి జనులును ఖురాను మహీమువలన 

_ మానవులలో శెష్టులై క్ఞానులై సుగుణులై (ప్రొణులగుచున్నారు. ఇట్టి ను 
హీమగల నూచనను చూచియు దుర్యార్టులు విశ్వసీంపకున్నారు. ఒక వేళ దుష్ట 
లు కోరునల్లు కొండలు చలించినను భూమి బద్ద మైనను మృతులు మాటలాడి 
నను ఆవిశ్వానులు తమ, 'ద్వేషముచే నమ్మరు. లేనిపోని సంచేపాములు గలిగి 
'వెడ వాదములు పెట్టుకొందురు, కావున వాస్తవముగా అన్ని విషయములు “దేవుని 
చేతిలో నున్నవి. ఎవరు మునఃప్రూర్వకముగ సన్గార్రము స్థీకరింపవలెనని య 
త్నింతురో వారికి దేవుడు సన్నార్లము చూపును, ఇష్టములేనివారికీ బల వంతముగ 
"దేవుండు సన్మార్లులుగ చేయడు, కొందు ము సల్మాానులు, (ప్రజలు కోరిన 
సూచనలు చూవించినవారు విశ్వసీంతు కీ మో యని తలంచిరి. దానికీ దేవుండు 
కోరిన నూచనలు చూపకయే అంద జిని సన్మారులుగం 'జేయంగలండు... కాని 
యిట్లు బలవంతముగ ఆందణిని విశ్వాసులుగం జేయుట చేవుని యిష్టముకాదు, 
మానవులు కోరి యక్నించినచో వారికి సనాగ్రగ్షము లభించును, ఈ విషయము 
తెలిసికొని. మునల్మానులు తృవ్పిపడవలెను, అవిశానులు తాము కోరినట్లు సూచ 
నలు వచ్చినను వారు నమ్ము వారుకారు. వారికి, కష్టములు గలుగుచు నుండగ 
వలెను, లేదా వారికి సమిపములో చుట్టుపట్టనున్న వారిన ఆపదలు వచ్చుచు 
నుండవలెను. ఆపుడు మాత్రము వారు 'బుద్ధిలెచ్చు కొందురు. మక్కా పురము 
జయింపంబడును అని డేవు(డు మునల్మానులతో య గావించియున్న వాగ్దానము 
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వూ _రియగువలుకు అట్లు జరుగుచుండును. దేవుడు తానిచ్చినమాట పూర్తి 

చేయును. అటులే చుక్కా-_ఏజయము ముసల్మానులకుం గలిగాను. అపుడు (పజ 
లందలు ఇస్తామ్ లో జేరిరి, 

82, వల-ఖదిస్- తువ్ా-జిఆ-బి-రసులిమ్'మిన్-ఖబ్ -లిక-ఫా అమ్ -లెతు- 

లిల్ల-జీన-కఫరూ -సుమ్మ' అఖజ్ -తువుమ్-ఫ కై ఫ-కాన-ల్రఖాబ్. 

82, మఆశ్రియు నీకు పూర్వము వచ్చిన అనేక (పవ_క్షలతో ఎగతాళి 

చేయయడెను, కావున తిరస్కరించినవారికి చేను విరామము నిచ్చితిని, ఆ విడప . 
వారిని పట్టితిని, కావున నాళశిక్ష యెట్లుండానో (చూచితివా [) 

వ్యా! 89. దుమ్టులగు అవి శ్యాసులు హజల్ రసూలువారికీ కష్టములు 

చెట్టుచు వారితో పరిహానములాడుచుండిరి, అందుకు ఫూర్వము గడచిన ప్రవ 

కల విషయము "దేవుండు హ(జల్ రసూలువారికీం చెలికి యూరడించుచున్నా 6 

డు ఫపూర్వముకూడ అవిశ్వాసులు ప్రవక్త కృలతో పరిహాసమాడుచువచ్చిరి. వారు 
దానికి సహించిరి, ఓ ముహమ్మదు ! నీవుకూడ సపింపవలఠెను, 'దేవుయతత్ణ ణమే 

దుష్టులను శ్రిక్లి ౦పక కొంతకాలము వారిని వదలి విట్టును, ఆందుకు దుష్టులు“ మోస 

పో(గూడదు. "దేవుండు కఠినముగా శిఖ్నించును. పూర్వము కూడ తిరస్క-రిం 
చినవారికిదేవుడువిరామమునిచ్చి ఆవిదప కఠినముగా వారిని శికీంచెను,. కావున 
వారికి "దేవుని శిక్ష వచ్చి ఎట్టు వారిని పట్టునో చూడవలెను. ఆది చూచి జనులు 
బుద్ధితెచ్చుక్ "నవ లేను, 

రీతి. అఫ-మన్-వువ- ఖాఇముస్-ఆలా-కల్లి- నఫ్్ "సీమ్ -విమా-కనబల్ - 

వ-జఆలూ-లిల్లాహీ-- షుర-కాఅ-ఖల్ -సమూస-హుమ్-అమ్- తునబ్బి-యినహూ" 
బిమా_.లా-యల్-లమా ఫి్- ఆర్ బీ-అమ్-వి-జా-హారిమ్-మినల్ ఫాలి- బెల్ - జు 

య్యిన లిల్ల- 'జేన-కఫరూ-మక్- రువుమ్ వసుద్దూ-అనిన్స =సబీ లి-.వ.మన్-యుజ్లి- 

లిల్లావు-ఫ నూ-లవూ-మిన్ - హోద్. కిక లవామ్ - అజాబున్ -ఫీల్ - హాయా- 

న. “అజా- బుల్ -ఆఖిరతి 'అవఖ్ఘూవ-మా-లవామ్. వింనల్లాహిా- 

న్-వాఖ్, 85, మసలుల్ -జన్న-తిల్-లతీ- వు- ఇ్రదల్" -ము త్తఖాన-కద్ రీ-మిన్ - 

తహొతి పాల్ -అన్ హారు-ఉకలుహా- దాఇ-మున్-వరల్లుపో-తిల్మ-ఉఖ్ బల్-లబీన 

నల్ -తఖా-వ-ఉజఖ్ _-బల్ -కాఫిరీ-నన్నా ర్, 
లర, వమి (పతి ఆత్మ చేసీనచాని_ "నెణుంగువాండు వి[గపహాములతో సరి 

పోలునా ! మజివారు దేవునికి భాగస్థులు నర్చజచుచున్నారు, మీరువారి "వేర్లను 
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'కెలుపుడు. లేదా ఏమి భూమిలో "చేవునికి తెలియని డానిని మారాతనికిం 
"దెలుప్రచున్నారా! లేదా నకి మాటలాడుచున్నారా ! అని పలుప్ము, అట్లు 

కాదు, అవిశౌషసులకు వారి క్మటలు మంచివిగా తోంయచున్నవి, వారువూర్షయు 

నుండి ఆటంకపఅపంబడిరి. మి దేవుడు ఎవనికి దారి తప్పించునో వానికి 
ఎవండును సన్మార్గము చూపలేండు, 84, వారికి ఇపహాలోక జీవితమందు శిక్షయు 

న్నది, మణీ పరలోకములోని శిశ్న చాల కఠినమైనది, మణి దేవుని (శిక్ష) నుండి 
వారిని రశ్నీంచువాండెవండునులేండు. లి, భక్తులకు గాను వాగానము చేయంబడిన 
స్వర్ణము యొక్క- (పతి విషయము (ఏమన)ఆందుకొలునలుప్రవహీంచుచున్న వి. 

అందలి ఫలములును నీడయును 'సదా నుండునది. ఇది భయభాక్రులుగలవారి ఫలిత 

మున్నది, మతి అవిశ్వాసుల ఫలితము నరకాగ్ని యున్నది. 

వ్యా! లలి, (పతి మనుష్య్యుండు చేయు కర్మలను పీతిక్షణమునందును 

"దేవుడు చూచుచునే యుండును. ఆతండు సర్వజ్ఞయ. ఆతనికి "నెద్దియును 

మజుయ లేదు, ఆతండు సర్వపాణులకు రక్షకుడు. ఇట్టి చేనునికి విగపాములు 

నరిపోలుసా ౯ నరిపోలవు, విగ్రహములు న్ ్కక్తిలేని జడములు అవి విన లేవు, 

చూడ లేవు, కదలమెదల లేవు. ఇట్టి విగ్రహములు "దేవునికి నెట్లు ఛాగస్టులును 

సాటియు శాంగలవు. కా నేరవు గదా! అట్టుండియు ఆవిశ్వానులు వునికి 

సాటి కల్పించుచున్నారు. ఇట్టి వారికీ శిక్ష తప్పక త్వర గాన్" ఆలస్యముగానో 
లభించును. సశే ఓ అవిళ్వాసులార ! మిరు చేవుని వదలి పూజించు విగ్రపా 
ముల'ేర్లు తీసీకొను(డు, వాని వా_న్తవము తెలియనగును, అవిమోరు ఇెట్టుకొన్న 
చేరు మాత్రమే గదా! వాస్తవము తెలినీ యు సిసుగల మానవుడు శ కీ 

లేని విగహములాపేగ్గు తీనీకొనలేంయగదా ! ఎవరును భూమిలోపల "దేవునికి 

సాటిలేరు కావున ఎవరు సాటిగా నున్నారో దేవునికి. చెలియదు అని ఆవివ 
యము మారు ఆతనికి తెలువ్రచున్నా రా! ఆవి వట్ట వేర్లు, వానికి వాస్తవము లేదు. 

"జేవునికి సాటి ఎవండునులేయ, మోరుకూడ పైకి మాటలాడుచున్నారు. మారు 
యోచించిన మొమనస్సులుకూడ బేవునికి సాటి లేదని సాత్యమిచ్చుచునే యుం 
డును అని పలుకునట్టు హజ్రత్ రసూలువారికి చేవుని నెలవయ్యను, ఆవిశ్యా 

నులు "దేవుని యేకత్వమునకు వ్యతిరేకమగ సెక్కు_దెవమలను కల్పించుకొను 
టకు కారణము వారి (భమయే, అందుకు వారు చేయకుటలు యత్న మాలు 

వారికి మంచివిగా లోంచుచున్నవి, కావున వారు సన్మా రము నకు రాకున్నారు, 

కావున ఎవరికి "దేవుండు 'సన్నార్లమును చూప(డో వారి జెవండు సన్మార్గము 
చూప (గలడు. సన్మార్షమునకుంగాను యత్నీంచినవారికి చేనుడు సన్మార్లమయ 

చూపును, కోరనివారికీ సన్మార్షము చూపు. బ్రవాలోకమునందు ముసల్మాను 
100 
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కీకులచే లేక చైవికయమ గా అని శ్వానులకు ఛీక యు అవమానము కలుగును బ్రవా 

ముకంయెను పరలోకములోని శిశ్న చాల కఠినమైనది, చేనునిశితనుండి అవి 

ఫ్లానులను ఎవరును రశ్షింపంజాలరు, వీ విగ హామయులును వచిల్లరదేనతులును 

ఆడ్డుపడ(జాలవు, రిల, ముసల్మాను భాక్టులకు స్వర్లమిత్తూనని జేవుండు వాగ్వానము 

వేనియున్నాండు, ఆ స్వర్ల మెట్టిదో చెప్పంబడినది. అందు కాలువలు (ప్రవహిం 

చును, అుదు సదా భక్నులు కోరిన ఫలములు వారికి లభించును ఆందు వారి 
ఎండ చలిచాధలుండవు, నదా సౌఖ్యమునిచ్చు నీడ యఘుండును, ఇది -జీన్ఫలి! 
భయపడి పాపములు విగహారాధన వనలుకొన్న భక్తులకు లభించు ఫలితము, 

దేవుని విశ్వసింపక పాపము చేసినవారి ఫలితము నరకాగ్ని. అందు వాయ. నదా 
కష్టములు పడుచుందురు, కావున మానవులు నరకాగ్నినుండి ముశీీపొందుటకుం 
గాను విశ్వసించి సల్కౌార్యములు చేయవలెను. 

86, వల-జీన-ఆ రే నా_వుముల్ -కి తాబ-య కఫ్ -రవూన-బినూా_ ఉన్- ద వాన టు వ ఎనీ 
జల-ఇ్రలైక వ మినల్ -అవ్-జూబి-మన్ -యున్ కీరు-బ ఆ-జనసూ-ఖుల్-ఇన్న మా- 

ఆటీ స్టా 
అటే 

వ § u en | ఉమిర్తు-అన్ -అఆ-బుద లాహా-వలాడవరిక-బిపా-బ్ర లహి-అవ్ావ"ఇలై హిమ 

అబా, 87. వ కజాలిక-అన్- జలా హు-హుక్థన్ -అర -బియ్యన్- వల-ఇని ల్ తన 
చి నిల్ల a 

ఆత-అవా- వా-అనాుమ్ -బఅవ ' నూ-జాఅక-మినల్ -ఇల్ని- మాలకా-మినలాసిా. 
(గా 

మిన్ -వ లియ్యిన్ -వలా 'వాఖ్, 

86, మునికి మేము (గంథము నొనుగితిమో వారు నీకు శంవినచాని 
వలన సంతోవ పకుచున్నారు, మజీకొందలు జనులు దానిభోని కొంత భాగము 
ను తిరస్కరింతురు. నేను బేవునినే పూజింప వలెను ఆనియు ఆతని! సాటి క 
ల్పింప రాదు, ఆవియు నాకు ఆజయెనది, నీను ఆతని శ వునతు విలుసుచున్నా 6 | క్ట gr ర ' 9 డను. మజ ఆతని వెపునకే నేను మరలుదును అని ఓ (పవక !పలుకుము. శీ7, 
ఇటుచే మేము ఖురానును ఆరవీ భాషలో నొక ఆ:ఎగా నంవితిమి, భుజ నీకు 

రా 2 అలల 2 శ 
విద్య (జ్ఞానము) వచ్చిన పిదప వారి కోరి*లను నీవు అకనరించితి చేని "బేవుని 
నుండి తవ్వించి నిన్ను రని ంచువాండు ఎవ(డును లేంత్రు, 

వ్యా! 36. "దేశండు హ్నజత్ రనూలు వారికి పంవీన నండేశమగు ఖురా ను (గంథమునకు మునస్పన్న తొరాతు ఇపీలు గ%ంథములు ౫ లట లు ల్ స్త ) థములు గలవారు యూదు న అల్వనులు ఖురానును ఉం య లోకములోను శేనుకు ముక్త Maan మ పునది యి నమ్మిరి, కావున వారు నంతో 
అం గాజు 4 అటు గ! చ వ తు . | అలో ట్ర్ త్కలె న యూదులు ఒక్సీ).స్నవులు 
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ఖురానులోని విషయములను వారి (ప్రవక్తల గొరవమును చూచి సంతోవీం 
చుచున్నారు. ఇట్ట స్య్వభావముగల యూదులు న(సానీలు తుదకు ఇస్లామ్ లో 
చేరిరి. (ప్రజలలో కొందణు తేమకోరకలకు వ్యతిరేక మైన విషయములు ఖురాను 
లో విని తిరస్క-రించుచున్నారు. ఎవరు సంతోషించిన తిరస్కరించిన యీమి? 
నెను ఒక్క. జేవుని ఫూబించి యాతని యాస్ఞలను అనుసరించుచున్నాను, ఆతనికి 
సాటి కల్పింపను. జేవుయు నాకు పంపిన సంజీథమును (పజలకుం చెలుపుచు చే 
వుని _వెవునకు రండు అని పలుచు చున్నాను, నా (కుచారమును సాగించుట 
"దేవుని పని. చేనుని వైన నే నేను ఆధారపడి యున్నా (డను, ఆతని ఎనెనునే మ 
రలుదును అని వలుకవలెనని (ప్రవక్కకు దేవుని సెలవు, 87. ఓ (ప్రవక్త! ఎట్లు 
నీకు పూర ము తౌరాతు ఇస్టీలు మొదలగు గ ంథములను "దేవుండు ప్రపక్ష 
లకు సువెనో అటులే ఖురాను గింథమును అరబ్బీ భాషలో సీకు పంపెను, అది 
దేవు నా అందు సర్వధర్మములు గలవు. దాని ననునరి:చువారికి ఉభయ లోక 
ములలోను జయము, మోత్నము లభించును, ర్ (పవ! తిరస్క_ించువారి మా 

ట నీవు వినకము, నీపని నీవ్చ చేయుచు నుండుము. ఒకవేళ్ నీవు వారి నూట౭కో 
లొంగిపోయి వారి ఆధర్మ కోరికలను అనుసరించికివేని దేవుని శిక్షనుండి నిన్ను 
తేవ్పించి రక్షించువాంజెవండును లేయ సుమా! ఇందు అందజు భొకులకు బోధన 
గలదు, కావున అుదటు భోకు లును ధర్శవమార్షమునందు స్ధరముగా నుండవ లెను, —_ ౧ 

రేడి, వల-ఖద్-అకొనల్నా-రుసు-లమ్ మిన్-ఖబ్లీక- న- జఅల్నా - లహుమ్ - 

అజ్.వాజన్ -వ-సుర్రీ-యళే -వ-మా- శకాన-లి-రనూలిన్- అన్-యాకియ-బి- ఆయ 

తిన్ -ఇల్లా'బి-ఇజ్ -నిల్లాహిా-లి కుల్చి"ఆజలిన్ కితాబ్, 89. యమ్-హుల్హాను-మా- 

యషాజ_వాయున్- బితు-వ-ఇన్ దహూ"ఉమ్మల్-కితాబా, 40. న-బ్రమ్మా-నురి 
యన్న క_బల 2౮ లజీ-నఇ-దువ్భూమ్. బొ-నత. వక్ఫ-య న్నక-ఫఇన్నమా-! అలై 
కర్. -బలాగు-వ-అ ఆనల్ -పాసాబ్ * 41. ఆన-లమ్ యరౌొ-అఆన్నా-నాతిల్ -అక్ 

జ-నన్ -ఖుసుపశి-మిన్-అత్ రాఫిహో నల్హావు-యమొకుయు- లా- మఆఖ్ ఖిబ-లి- 
వాలీ 

ల 

హుక్ మిహీ-వవావ-సరీఉల్- హిసాబ్, 42,వ-ఖద్ -మక-రల్"లజీన-మిన్ ఖబ్ 
అటో రా 

లిహిమ్-ఫ-లిల్లా పీల్ -మక్ రు-జమిలఅన్-యలఅ-లము-మాత 5-- సీబు-కుల్లు-న ఫ్ - 

సిన్-వ-ాసయలిల' ముల్ -కుఫ్పారూలిమన్-ఉఖొ్. బడ్ - జార్ , 45, వయఖూలుల్ - 

లజీనాక ఫరూ-లన్త -ముర్ న లన్_ఖుల్ -క ఖా-బిల్లా హి-షహాదమ్-బైనీవ లై న-ఠుమ్ _ 
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వ-మన్ -ఇన్ _దదహూ-ల్తిల్ ముల్ -కితౌబొ, 

88, మజియు నీక ఫూర్వము మేము, అనేకమంది ప్రవక్తలను పంపియు 

న్నారము, మణి మేము వారికీ భార్యలను బిడ్డలను ఒసంగితిమి, మణి ఏ(పనక్ష్మ 

యును జేవుని సెలవు శేనిడే ఏ సూచనయను తీసికొని వచ్చి యుండలేదు. 

(పతికాలయ (వ్రాయబడి యున్నది, 89, డేవుండు తాను కోరునది తుడిచి "జే 

యును. మలీయు స్థరపణిచును. మణీ ఆతని యొద్ద అసలు (గంథమున్న ది 89. 

మణి మేము వారికే. జేయు వాగ్గానములో నేదైన నీక చూవించినను వేదా నీ 

(సాణమును దీసికొని పోయినను (ప్రచారము చేయుట యు నీపని. మలి వమూసని 

లెక్క-తీసీకొనుట. 41. ఏమి మేము భూమిని దాని కొనలనుండి త్యించుచు వ 

చ్చుట వారు చూచుట తేడా! మజీ దేవుండు ఆజ్ఞా వించును, అతని యాజను 

రద్దుచేయువాండెవండును లేండు, మణీఆంతడు నీఘు “ముగా లెక్క తీసికొనువాండు. 
42, మణీ వారికి పూర్వమున్నవారు కుట్రలు చేసియున్నారు, కావున అన్ని కు 

(టలు "దేవుల చేతిలో నున్నవి, (పతి ఆత్నచేయు కర్ణలను అతండు ఎబుంగు చు 

న్నాడు మణీ పరలోక ఫలితము ఎవరికి నున్నదో అవిళ్వానులు తెలిసికొన ' 

గలరు. కతి. మణీయు అవిశ్వాసులు నీవు (ప్రవ_క్షవుకావు అని పలుకునున్నారు, 

సామధ్యను మీమధ్యను దేవుడును ఎవరికి గంథము తెలియునో వారునుసాతులు 

గ చాలును అని ఓ (పవక! పలుకుము, 

వ్యా లది, అవిశ్వాసులు 'వీవక్షకు భార బిడ్డ లుండునా! ఆతయ మా 
నవుయగునా!? అని యాశ్చర్య పడుచుండిరి. దానికింగా ను చేవుంు ఓమువానము 

దు! నీకును ముందు ప్రవక్తలు వచ్చి యున్నారు. వారుకూడ నీవం!3 మనుమని 
లే వారు ఆకాశమునుండి వచ్చిన "దేవదూతలు (ఫ0వ్వే) కాదు. వారును "విం 
డ్లాడి బిడ్డలు కనుచుండిరి. వారును ఇపాలోకమయులో వసించి అన్నము తినుచుండీ 
న వారల, కావున ఎందులకు అవిశ్వాసులు ఆశ్చర్య పడవ లెను, అవిశళ్యానులు 
తాము కోరిన సూచనలు నీవు చూపలేదు అని అనుకొన్నా కేమా! వూర్వము 
వచ్చిన (ప్రవక్తలు కూడ స్వయముగా వ సూచనయును దేవుని సెలవు లేనిది 

_ చూపలేదు, బేవ్చుని యాజ్ఞవలన సూచనలు చూవిరి, నీవును ఆటులే బేవుని చెల 
వును అనునరించి ధర్మములను 'దెలువుచు సూచనలు చావుదువు. డేనునియు స 
ప/తివిషయమునకును ధర్శమునకును ఒక "కాలము నియమింప బడియున్నదిః 
ఎమును దానిని మార్చంజాలరు. కావున (పతి (ప్రవక్షయును 'ేవుని "సెలవు 
ప్రకారము (ప్రతికాలమునకుం దగిన ధర్శములు తెచ్చాను. అటులే వాజత్ రనూ 
లువారు కూడ "బేవుని నెలవుచే ఖురానులోని ధర్మములు (పజలకుం చెలుపు చు 
న్నారు. 89, చేవుండు తాను కోరిన ధర్మములను రద్దుచేసి తానుకోరినట్లు ధర్శ 
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ములను నియమించును, తాను కోరిన జాతులను నశింపంకేసీ తన యిష్టమ వచ్చి 
న జాతులకును సంభుము లకును వృద్ధిన్ 'సంగును. సర్వము ఆతని చేతిలో నున్నది, 
సర్వ నియామకములు ఆతని యొద్ద అసలు (మూల) (గంథములో నున్నవి, ఆవి 
రద్దు కావు, దాని ననుసరించియే లోకములోని విషయములు సంభవించును. 40. 
"దేవుండు అపి శ్వొనులకు శిక్షయు, అవమానము నొనంగుదును అని వాగ్దానము 

నెను, వానిలో కొన్నిటిని ఓప్రవక్త! నీ జీవిత కాలములోనే ఫూూర్తిచేయుదు 
ము. నీవు చూడం గలవు, లేదా నీ మరణాంతరము వానిని పూ రి చేయుదుము, 
సర్వము “దేవుని చేతిలో నున్నది. ఆబాధ్యత నీకులేదు, నీపని (పవారము చేయ 
టయే. అది నీవు చేయుచుణే యున్నావు, ఇత మింద కూడ వేయుచుండుము. 
తిరర్క-రించువారిలహార్చి వారి కర్ణుల లెక్క తీసీకొనుట మాపని, చేము వారి 
కర్మలకు? దగిన శిక్ష తప్పక ఒసంగునుము, 41 దినదినము కిట్టుమ్ వ్యావీంచుచు 
మక్కాకు చుట్టు పట్లనున్న అవిశా(నుల అధికారము తగ్గుచు నుండుటయు ణా 
నుఖజ్ రజీ అను గొప్పగొప్ప కుటుంబములవారు ఇస్తామ్లో చేకుటయు తిరన్క_ 
రించువారు చూచుట తేడా! రానురాను విశ్వాసుల రాజ్యము తగ్గి బ్రసామ్ రా 
జ్యము వ్యావించుట ఒక గొప్ప సూచనయేగదా! అవిశెనుళు తమ గతి యే 
మి కానున్నదో వారు గమనింపరా! "బేవుండు తాను కోరినది యాజ్ఞాఃంచును. 
దాని ననుసరించి యే జరుగును. ఎవరును దానిని రద్దుచవేయంజూలరు, దేవుండు కో 
రినది తప్పక సంభవించును "లెక్క... దీసీకొనంబడు దినమువ చ్చు నపుడు 'లెక్కలీ ఫ్ర 
ములో తీరిపోవును, అందు వలాటి యాలస్యము కాదు, 48. పూర్వము అవిశ్వా 
సులు (ప్రవక్తల విషయము కుటలుగావించి వారికికష్టములు 'పెట్టిబేళశముల నుండి 
వెడలంగొట్ట వలెనని యత్నించిరి, కాని తుదకు అవిశ్యాసులే నష్టముపొంది 
నళిం-చిరి, వారి కటలు దేవుని యెదుట సాగవు. అన్ని కుటలు డేన్రని చేతిలో 
నున్నవి, ఆతడు వానికిం దగిన (ప్రతీకారము చేయును, మక్కా... కాన్టిర్దుకూడ 
హాజ)త్ రసలు వారికి కష్టములు పెట్టి వారు మక్కా వికిచిపోవ్రనస్థా చేసిరి. 
తుదకు మ క్కా_ప్రురము జయింపం బజెను. మళ కో ఫీర్టు ఆవవూనము పొందిరి. 
ముసల్మానలకు జయము లభిం చెను, (ప్రతి మనుష్యుడు చేయు కట)లు యత్న 
ములు 'చేన్సనికిం చెలియును, ఎవరికి మంచి ఫనితము గలుగునో ఎవరికి దుర్షతి 
షట్టునో అను విషయము తెలినీపొనంగలరు. మునల్మానులు ఉభయ లోకముల 
లోను జయము మోత్సము పొందుదురు. అవిశ్వానులు రెంటిలోను 'చెడుదురు, 
48, కాఫీరు పాజత్ రసూలువారిని తిరన్క_రించి నీవు (పవక్కను కావు అని 
పలికిరి, దానికి వారు తిరస్కరించిన యేమి. నీవు పవక్షృవు అని చేనుడును ఆ 
తేని (గంథమప ఖురానుయును సాత్యమిచ్చుచున్నారు. అటులే పూర్ణ గం 
థములు గల భక్తులును మనః ఫపూర్వకముగ సాత్యుమిత్తురు, ఖురానును నమ్మిన 
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ముసల్మానులు ను సావ్యమిత్తురు. వీరి సాక్ష్యమునీకు చాలును, కాఫిర్లు తిరస్క- 

ర: చిన పర్వాలేదు, తౌరాతు బ్రస్టీలు (బైబిలు) లో హజ్రత్ రసూలు వారిని 

గూర్చి (ప్రకటనలు గలవు, వాని ననుసరించియే అనేకమంది యూదులు న(సానీలు 

సాత్యమిచ్చి ముసలాగ్తిన్నులెరి, 

సూరయీ ఇబాహీమ్. మక్కీ. 52 వాకళ్చములు. 
టీ wn 

వీస్-మిలా-హిజఎవామౌా నిలు జీ మ్. 
౧౧ లి లి 

పరమదయాళువును (పేమిం దవా౭డు నగు ేవునిపేర, 

1,2. అలిఫ్-లామ్ రా-కీ శాబున్-అన్-జల్నావు-9 చై క-లి- తుఖ్ -రిజ 

న్నాస మినక్-సులుమా తి-ఇలన్-నూరి-బి-ఇజ్ ని-రబ్బిహిమ్-ఇలా - నీరాతిచ్ _ 

అథి కాలా మూ లీ 
వనాల 

అజీ-జిల్ _హామా-దిల్లా-హాల్ -లజ
ీ-లహూ-మా-ఫిన్ -సమా-వాలి

-వ నూ = ఫీట్ - 

అజా 

అక్ి.వ -వె-లుల్-లిల్ాకి-రీన-మిన్-అజా- బిన్ -నదీద్, 8.అల్-లజీన యస్ 
Pree per 

తే పాబూ షానల్ _హయారద్ -దున్యా-అలల్ “ఆఖిర తి-వ-య-సుద్దూన-అన్ -
 నని- 

లిలాహి-వ-యబా-గూనహో-ఇవ-జన్- ఉలా-ల్రక-ఫీ"జలా"లిమ్ -బి కద్ . ఓ వమా 

అర్ -సల్నా-మిర్-ర సూలీన్ -9 ల్లా-బి-లిసాని - ఫామిహీ-లి'యు బంయిన్టన "లహ 

మ-ఫ-యు-జిల్ -లుల్లావు -మన్ 'యషా ఉ-వ-యవొ దీ'మన్-యషా ఉ-వావాు 

వల్-అజీ-జుల్-హాకీమ్, 
1, 2. అలిఫ్లామ్రా (నేను చేవు+డను. మీరు చేయు సర్వము చూచు 

చున్నాండను,) నీవు (ప్రజలను అంధకారములనుండి తీసీ సర్వశ కుండును స్తవ 

నీయుండునగు చేవునియొక్క- మార్గము అనెడి -కాంతివైనునకు "బెవున్ సెలవుచే 

'కెచ్చుటకులగాను ఈ [గ్రంథమును నీకు. బంపితిమి , ఆకాశము లలోను భూమిలో 

నున్న సమస్తము ఆ ేవునిచేను. మణీ అవిశ్వానులకు కఠినళిచఆ నెడి యాపద 
యున్నది, శి, ఆ యవిశ్వానులు పరలోకమునకు బదులుగ ఇపాలోక జీవనమును 

పేమించుచున్నారు. (స్వీకరించుచున్నారు). మఆకి వారు "దేవునిమార్షమునుండి 

ఆటంకపణుచుచు నందు వంకరలు తీయుటకు గోరుచున్నారు. వీరు చాల దూర 

మెన తప్పు దారిలో పడియున్నారు, ఓ మజీయు జనులకుం 'దెలువుటకుంగాను 

ఆయాజనల భాష శెలిసీనట్టి పవ క్షలను మా(తేయు పం వియన్నారము. ఆపిదప 
"దేవుడు తాను కోరినవారికి సన్మార్ష మొసంగుచున్నాండు, మణీయు ఆతండు 

సర్వశ కుండును వివేచనాపరుండును, 
వ్యా! 1-2. ఖురాను చాల గొప్పగంథము, దానిని పంపువాండు నర్వ 

న 
_ అ ఆ లు నానాణా. నాం. 
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శక్రండగు చేవుంకో, దానిని పొందిన (పవ _క్త్రకూడ చాల గొప్పవాడు, చాని 
వలన యు్దేశము కూడ చాల గొప్పది, ప్రవక్త లోకములోనున్న జనులండణికి ని 

చానివలన "దేవుని "సెలవుచే సన్మార్గము చూవి. అవిశ్వానము పాపముల నెడి 

యంధకారములోనుండి దిసి చేనుని నూర్లమగు వెలుతురులోనికి దీసీకొని రా 

వలెను, ఆమార్లయును అనుసరించి భూమ్యాకాశములకు (ప్రభువునగు "దేవుని ప్రీతి 

(ప్రజలు పొందంగలరు, 2, ఖురానువంటి [గంధము వచ్చిన తరువాత కూడ విశ్వ 

సింపక్ర దానిని తిరన్కరించి విగవోఠరాధన మొదలగు పాపములు చేయువారు 

ఉభయలోకములళోను చాల కఠిన శిక్షలకు పాత్రులు కావలసీయున్నది, 

8, ఇందు ఆ యవిశ్వానుల విషయము వివరింపంబడినది, వారు పరలోకమునంద లి 

స్వర్గ సౌఖ్యములకు బదులు గ ఇహలోకములొ ని తుచ్చనాఖ్యములవ మోసపోయి 

ఇపామునే (వేమించుచు దానినే స్ప స్వీకరించు చున్నారు. 'రాతి%ంబవలు, దానిలోనే 

మునిగియున్నారు. తౌము మునిగినది గాక యితేరు లనుకాడ సన్ట్రర్షమునుండి 

ఆటంకపజిచు వు ఇహూలోకములో నే నిమగ్నులగు నట్టు చేయు చున్నారు. అందు 

లకు వారు చేవుని మతములో లోపములు, వంకరలు కని పెట్టుటకు కోరుచు య 

ల్నించు చున్నారు, వా _నవము గా వీరు సన్నాకర్తమునుండి తొలంగి చాల తప్పు 

దారిలోప పడియున్నారు. అందుండి వారు సన్నార్గమునకు రాంజూలరు. వారు కఠిన 
శిక్షపొందునంతవలుకు కన్నులు తెల చునారుశారు. 4. ఓ [పవక్తా! మే మెట్టు 

పీజలకు ధర్మమార్తము చూపుబశై నీకు ఖురాను గంథమనిచ్చి నిన్ను పవ క్త 

గాం జేసి పంవితిమో అటులే వూర్వమకూడ (ప్రవక్తలను పువి ధర్శమాగ్షము 

(పజలకు చూపును వచ్చితిమి. ఏయే జనులయుడ్డకు వయే (పవక్తలను పంపి 
లతిమోా ఆయాపువక్తలు ఆజయానుల ఫాషలలో వారికి బోధించిరి. ఆయా మత 

గగింథములుకాడ ఆయా భావలలోనుంజును, జనులు తేమ మాతృ భాషలలో 

ధర్శములు సులభముగ (గహిుపంగలరు, అందుక ఆయా జనుల భాషలో తెలి 

సిన ప్రవ కలు ఆయాజనులయొద్దకువచ్చిరి ఆనిసా[జతల్ రసూలువారికి "దేవని సెలవు 

అరబ్బుల మాతృభాష అరబ్బీ, కావుననే హజల్ రసూలువారికి లభించిన 

ఖురాను గ)ంథముకూడ అరవ్బీ భా షలో నున్నది, ముందు ఆరబ్బులు తమ మాతృ 

భాషలోనున్న ఖురానను బాగుగ గహించి అరబ్బీ “తెలియనివారికి వారివారి 
మాతృభాషలో ఖురానును బోధించిరి. కొద్దికాలములో నే రోమను, పారసీక 

దేశయమలవారు ఖురానును [గహించి గొప్ప అరబ్బీభాష పండితులై ఇస్లామ్ 
మతమును వ్యావింపంబేనీరి. అట్టు లోక మంతటను ఖురానుధర్మ ములను (ప్రజలు 

గ్రహించి ముసల్మాన్నులైరి. పై విధమున దేవుండు నన్మార్గయ (ప్రజలకు చూ పు 

టకై యేర్పాటులు చేసిన కిదప మనఃపూర్యకముగా నెవరు ధగ్మమును అనున 

రింప కోరిరో వారికి సన్మార్ష మొసం7ను. ఎవరు తిరస్కరించి చేషేషయువపిాంది 
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రో వార్శిపె బలవంతముచేయక దుర్గార్గ ములో చే పడియుండునట్లుగ వారిని 

వదలిపెక్షును. డేవుండు నసర్వశ కు(డు- తాను కోరినచో బలవంఠలముగ నంద 

లును ధర్మమార్షమునందు బోవునట్టు చేయంగలండు, కాని అట్టు చేయక (ప్రజలకు 

ధర స్వీకారమునందు కొంత ఆధికారము నొసంగియున్నాంయ. ఎందుకన ఆతండు 

వివేచనాపరుడు. సర్యము తగినట్లు చేయును, 

5, వల-ఖద్-అర్ -సల్నా-మూసా-బి-ఆయాతి నా-అన్. అఖ్ రిజ్ - ఖామక 

మనస్త. పలు-మాతి-ఇలన్-నూగివ జక్కిర్ -హుమ్-బి-ఆయ్యా-మిల్లాహి- ఇన్న" 

ల.ఫమి-పాజ్ కర్ నీల.మతల్లాహి- ఆ ల-కుమ్-ఇజ్-అన్-జాకుమ్-మిన్ -అఆలి' ఫిర్ 
ఇ నాల అ అలాల 

కౌన-యసూ-మూనకుమ్-సూఆల
్ -అ జాబి-వ-యుజబ్బి-హూన-అబ్

 - నొ అకుమ్ 

న.యస్-తవా-యూన-నిసా అషమ్-వ-ఫీ-జా లికమ్-బలా-ఉమ్-మిర్ - రబ్బి- 

కమ్ ఆపను, 7. వ-ఇజ్ తలజ్-జన-రబ్బు-కుమ్"లఇన్ _షకర్-తుక్రు-లాఅజీ-దన్న 

కున్-వ-లల్హిన్ -క ఫర్ -తుమ్-ఇన్న -లజా వీ.ల-పదీద్. రీ. వ-ఖాలామూసా-ఇన్ - 

తక్ -ఫురూ-లఅన్ -తుమ్-వ-మన్ -ఫిల్ “అర్ జ-జమో-అన్ - ఫ-ఇన్నల్లాహ _ల- గని 

య్యున్-హామోద్. 

గ, వణియు మేము మూసాకు నూసూచనల నిచ్చి పంపి, సీజనులను 

అంధకారములనుండి "వెలుతురు -వెపునకు తెమ్ము. చవుని దినములు వారికి జ్ఞపీక్ 

“దెమ్ము. నిశ్చయముగా నందు సహించి కృతజ్ఞతే సలువు చారికిగాను సూచ 

నలు గలవు అని మేము పలికితిమి, 6, మజీయు మూసా తేన జనులతో ఫీరౌను 

జనులు మాకు ఘో రబాధలు చు, మీవ్రుత్రులను వధించి, మీకుమా _ర్తెలను సజీ 

వులుగ వదలిెట్టుచుండంగ "దెవుండు మిమ్ము రశ్రీంచి మోకు గావించిన మేలును 

జ ప్రీచేయుయడు, ఆందు మికు గావ పరీత్తయుండెను, 7. మటీ మ్మొపభువు, 

మీరు కృతజ్ఞత సలిపినదో మణి హెచ్చుగా మోకు వాసుగుదును, మణి మీరు 

కృతఘ్నత చేసీతెలేని నాశిక్ష చాల కఠిన మైనది అని మోరకువినివీంచి యు న్నా (డు 

అని పలికినది నీవు జ్ఞ ప్రిచేయము. 8, నుణియు మూసా ప్పిరును భూమిలో 

నున్న ఆందజును దేవునిని తిరస్కరించిన చో జీవుడు లెక్క_చేయనివాండు. 

ఆతండు స్త్వవనీయుండు అని పలికెను. 

వ్యా! ర్ మీ ముహమ్మదు ! నిన్ను (పవ క్షగా పంపినట్లు నీకు ముందు 

మూసాను ప్రవక్తగాంచెసి పంవియున్నాము, ఆతనికి నూచనలు ఒసంగితిమి, 
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మూసా జనులకు సన్నార్లముచూావి అవిశ్యానమనెడి అంధ కారములనుండి దీనీ 
ధర్శమార్లము యొక్క. చెలుతురులోని కిదీసికొనిరమ్ము. "దేవునిదినములు (ఆన గా 
ఆయా కొలనులో సంభవించిన వృ త్రాంతములు) జైని వీక్ తెచ్చుకొనుడు అని 
పలుకుము, వారి కష్టకాలములో దేవుడు వారిని రక్షించెను. ఈవిషయములలో 
బుద్ధిమంతులక్షు బుద్ధినచ్చును, కష్టములకు సహింతురు, 'సంపదలు గలిగినపుడు 
గర్వము వహీాంపక "నునికి నయా కృతజ్ఞతవహింపంగలరు, ఇట్టి వారికి నిందు 
సూచనలు గలవు అని చేవు(డు మూసాలో ప పలికెను, 6, 7, ఇ(సాయీలియు 
లు మిసరు (ఈజిష్ట్ర)లో నుండిరి, అచ్చటి రాజగు $రౌను వారిని వానిసలుగం 
చేసికొని అనేక కష్టమైన పనులు తీసీకొనుచుండెను. వారికి పుట్టు న్యత్రులను 
చంపుచుండెను. వారి కూతులను తన సేవకొణకు కావలెనని చంపక వదలి 
పెట్టుచు నుండెను, ఇట్టి స్థితిలో చేవుడు మూసా ప్రవక్తను పంపి ఆయన 
మూలమున ఇ(స్రాయీలియులను రక్షించి వారికి మేలు చేసెను, అదియును 
గొప్ప పరీక్ష యు. శావున ఆమేలును క పీకి దెచ్చుకొని కృతబాల రెయుండుండు, 
స్స్ ఖే సలుపువారికి ఉభయలోకములలో హెచ్చుగా ననుగహింతును అని 
"దేవుండు (ప్రకటించియన్నాంయ. అటులే ేన్సండు చేనీన మేలు మలచి కత 
ఘ్నత వహించువారికి కఠినశిక్ష కలుగును. "దేవుడొనంగియన్న నంపదలుకాడ 
తొలంగిపోవును అని దేవుడు మిక చెలివీయున్నా (డు అని మూసాప్రవ క్ర 

తన జనులతో పలికెను, 8. మీరు కృతఘ్నుతను చేసినచో మీెకే నష్టము గలు 
గును. దేవునికి నేమియు నష్టములేదు, మీరేకాదు. లోకులందటును చేవునిని 
తిరస్కరించికృతఘ్నుల రై నచో దేవునికి లెక్కలేదు, ఆతని కేమియు వోని లేదు. 
ఆతంయ సదా _స్తవనీయుండే, ఎవరునమ్మిన గాని తిరన్క-రించినగాని ఆతనికి పర్వా 

లేదు, అందణు భక్తులెనను ఆతని మహిమను హాచ్చదు. మతి ఆందటు అవిశ్వాసు 
లైనను ఆతని మహిమ తగ్గదు అని మూసా(స్రవక్త తన జనులతోం జెప్పెను. 

9. అలమ్'యాతివమ్- నబ. ఉల్ - లజీన-మిన్-ఖబా- లికుమ్- ఫాని-నూ 
పన్.వఆదిన్ -వసమూద-వల్లజీన-మింబలో దిహిమ్'లా-యరోలము.వ్యామ్..ల్ 

లల్లాహు-జాఅల్ -వుమ్' -రును-లువుమ్ "బిల్ -బయ్యి-నా త-ఫ-రద్టూ-ఐ-ది-.య 

హుమ్ -ఫీ- అఫ్ -వాహిా-హీా మ్ -వఖాలూ- “కన్నా కఫ ఫర్నా-బిమా- ఉర్ -నీల్తుమ్ -బి 

పీ,-వఖన్నా-లఫీ-షక్కీమ్- మిమ్మా- తద్-ఊననా-లశై హి, 10.ఖాలత్ _రును-లు 
ముమ్-అఫిల్లాహి-షక్కు న్-ఫాతి-రిస్-సమా-వాలి-వల్_ అర్ బి.యజ్. ఊరుము- 

101. - 
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లియగ్-ఫిరః లకుమ్ మిన్-పునూ- బికుము-వ-యు-అఖా -ఖరకుమ్- ఇలా-అజ'లిమ్- 

మసమ్మన్-ఖాలూ- ఇన్ -అన్ "తుమ్ "ఇల్లా బష-రుమ్-మిస్-లునా-తురీ - దూనా- 

అన్-త-సుద్దూనా-అ మ్మూ-శాన-యల్- -బుదు-ఆబా-ఉనా ఫాతూ- వి- నుల్ - తా 

నిమ్-ముదీన్, 1!, ఫాలల్-లవ్యమ్- రుసులువువ్ " ఇన్-నకాను- ఇ్రల్లా- సమా 

రు క-మినీ-లువమ్-వ-లా-కిన్న ల్లాహ .యమున్న-అలా-మున్ -యషా ఉ-మిన్ బె: ఖా 

దిహీ-వ-మా-కాన -లనా-అన్ -నాతి-యకుమ్- బి-నుల్- తానిన్ ఇల్లా-బి- ఇజ్- ని 

ల్లాహావ-ఆలల్లాహి-ఫల్ -యత-వక్క_లిల్ - నమానినూన్. 12, వావూాల ఎనా-అల్లా 

నతవక్కల-అలల్లాహి-వఖద్ -పా దానా సుబులనా-వల-నస్ న్ "వి-రన్న- అలా-మాా 

అక -శుమూనావ-లలల్లాహి-ఫల్ -యత-వక్క_-లిల్ .ముత-వకి (--లూన్, 

9, వమి మీకు పూర్వమున్న నూన ఆద్ సమూదు లజాగివారివ్భ తం 
తములును వీరికీ తరువాతి వారి విషయములును మోకు రాలేదా, "దేవుండు తప స్ప 
వారిని ఎవరును ఎజుంగరు. వారియొద్దకు వారి [పవక్షలు సూచనలు తీనీకొ 
వచ్చిరి, ఆవిదప వారు తమ చేతులను నోట నుంచుకొని నిశ్చయము గా నుమ 
మోకు పంపంబడిన దానిని తిరస్కరించితిరి. మణి మీరు దేనికి “క్రై వమమ్మువీలుచు 
చున్నారో! దాని గూర్చి మేము చాల నంచేపాములో "పడి యున్నారము అని 
పలికిరి, 10. ఆ పిక్షలు ఏమి అకాశములను భూమిని సృష్టించిన “జేవుని 
విషయము సండేసామ గలదా! ఆతయ మో పాపములను క మించుటకును, 
నియమింపంబడిన కాలము వ చ్చువఆకు మిమ్ము వదలి వెట్టటకుంాను మిమ్ము 
పిలు చుచున్నాండ్కు జనులు మారు మావంటి మనుమ్య లేగదా! మోరు మూ తార 
ముత్తాతలు పూూజించుచున్న వానినండి మాకు ఆటంక పఆఅవ వతెనని కోలుచు న్నారు! కావున స్పష్టమైన [ప్రమాణము (ననదు) ను తీసీకొని గండు అని పలుక 
సాగిరి, 11, (ప్రవక్తలు వారితో మేము కాడ మీవంటి 5 మనుష్యుల మే. కాని "జే 
వుడు తన భక్రులలో తాను ఇష్టపడిన వారికి మేలు చే చేయుచున్నా (డు, నులి శో 
వుని సెలవు లేనివి చేము మీ యొద్దవ ప పమాణము (సనదు) తీసికొనిరా లేము, మణీ విశ్వాసులు "దేవుని వై నాధారవడవలసు. 12, మణి మాశేమైనది, మేమొ దులకు "బేవునివై నాధార పడము. మళీ యాతంజే మాకు నా నూర్షములు 
చూపెను, మజేమీరు మారు పెట్టుక్ష్ష ష్రములను మేము సహింతుము, వటి ఆధా 
ర పడువారు "ద్వ్యేనిచె వెననే యాధార్ పడవలెను అని పలికిరి. 

వ్యా 9, ఇంక ఈవాక్యమలలో "బేవుడు పూర్వము గడచిన జనుల వివ 
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యమును గూర్చి చేవు(డు ముసల్మానులను' 'పాచ్చరించుచున్నాంయ. పూర్వము 
సూవా, ఆద్ , సమూదువారి జాతి యొద్దకును ఏరికి తరువాతి వారియొద్దకును 
నేక (ప్రవక్త లు వచ్చిగి అపుడు అందలి “అవిశ్వాసులు ప్రవక్త లు -జీవునినుండి 

చ్చిన స్పష్టమైన సూచనలు తిరస్కరించి తమ యాశ్చర్యమును లేదా కోపము 
న్కు అనిష్టమును, సూంచిచుటకు తమచేతులను తమనోళ్ళ వై నుంచకొని మేము 
మ్రు తేచ్చిన సందేశము నమ్మము, మారుచేయు పిచార విషయములో మా 
కు సంద్రేపామగలదు అని పరిహాసముత్ో పలుకసాగిరి. 10, దానికి (ప్రవక్తలు 
మేము జేవ్యని యేకత్వ్టమును గూర్చి ప్రచారము చేయు దాన్నా రము, చేవుని విష 
యము నం చేసాము ఎందులకు గలుగును, ఆతడే ఆకాశములను భూమిని స్ప 

ప్లీంచినవా(డు, అందలి యేశ్చాటులను గమనించిన వో నర్వశక్షుండగు “జేవుండు 

ఒకడున్నా(డు అని అందలు తప్పక యొప్పుకొనవలస్ీ వచ్చును. చిల్లర దేవతలు 

కల్పించుకొన్నవారు కూడ ఒక పెద్ద చేవుతున్నా(డనియే పలుకుదురుగడా | 
కావున 'దేవు:తు (ప్రవక్కల మూలమున మిపాపములను తమించి మీాజీవిత కాల 
మునందు మీకు సౌఖ్యము లిచ్చుటకు గాను సనాార్దము _వెపునకు విలుచుచున్నా 6 
దు, మీదు సన్మార్లము అనుసరించి తిశేని మోకు -జేప్టని ప్రీతి ఓఫించును, అని (ప 

వక్ లు తేమ జనులతో పలికిరి, దానికి జనులు దేవుని విషయము అటుండనిండు, 

మౌవిషయ'మే పలుకండు, ఏమి! మీరు ఆకాశమునుండి దిగి వచ్చిన దేవదూత 

లా కాదుగచా,! మీరును నావంటి మనుమ్యులేగదా! ఎట్టు మీమాటలను మే 
ము నమ్మ అను, మూదు మాతాత ముత్తాతల మతమునుండి మమ్ము తొలగించి 

మమ్ము మోకు విధేయులుగం జేనికొన వలెనని కోరుచున్నారు. అది కానేరదు. 
అట్లు మిరు కోరు నుండినచో మీగొప్పతనమును సూచించు స్పష్టమైన ప్రమాణ 
ము (సన్నదు మా యొద్దకు దీనీకొని రండు. అపుడు చూతము. మేముకోరినట్టు 
సూచనలు చూపవలెను సుమా! అని పలుకొసాగిరి. 11. ఆవుడు (ప్రవక్తలు మేము 
కూడ మీవంటి మానవ్రులమే. మేము వేలుజాతికి సంబంధించిన వారలము కాము, 
మానవ జాలికి సం బంధించిన వారలమే, కాని దేవుండు తనయనుగ /హామువలన 

మాకు ప్రవక్త పదవి నొసంగి యున్నా(డు, అది "దేవుని యిన్షము తాను కోరిన 
వారికీ మేలు చేయును. మానవులలో బుద్ది డేహాబలమును “బట్ట నష్ట త స్థ సము 

న్నది గదా! అములే ఆత్మిక బలముళలో కరోడ వ్యత్యాసము గలదు. "దేవుడు వ 
వక్తలకు ఆత్మిత బలము నొసంగి యున్నాడు, ఆతడు తన సందేశము వారికీం 
బంపు చున్నా (శు. మేము పవక్కలమని సూచించు (పమాణ సూచనల మేము 

ముంచే మీకు చూసి యున్నారము. బుద్ధిమంతులకు ఆవి చాలును. ఇ్రఠకమోరు 
కోరు సూచనలు చూూపవలెనన్న అది “మావేతిలో లేదు అది దేవుని యిష్టము, 
తాను కోరిన సూచనలు చూవును. మారు కోంన సూచన లు మీరు చూచినను 
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మాకు విశ్వాసము సన్మార్గము లభించదు. అది "దేవుని యనుగ్రహమువలన లభిం 
చును. కావున విశ్వాసులు దేవుని వెననే ఆధార పడవలెను. 18, మీరు తిరస్క 
రించి మాకు కష్టములు సెట్టి మము హీంసీంచినచఛో మేము దానికి సహించి డే 

వుని సహాయము నెనే మేము ఆధార పడుదుము. మాకు చింతేలేదు: దేవుడు 
మాకు జ్జాన మొసంగి యాతని (ప్రీతి పడయు మూర్షములు మాకు చూపి యు 
న్నాడు. ఆమార్హములనే మేము అనుసరింతుము, మోయిష్టము వచ్చినట్లు మా 

కు కష్టము వెట్టుండు, మేము సహింతుము, ఆతని మైననే యాధార పడుదుము. 

మేము మా ప్రచారము వదలము స్థిరముగా నుందుము ఆని పలికిరి, 

18. వ-ఖాలల్- లక కథరూ- లి-రుసులిహిమ్ -లనుఖ్ -రిజన్న కుచ్ - మిన్ 

ఆర్ జినా-కౌె-ల ల-తఊో-దున్న ఫీ-విల్లతినా-ఫ బాప ప్తి ఎరైపొమ్ -రబ్బువామ్ ల ల- 

నువొ-లిక కన్న -జ్ -జాలిమాన్. 14. వల-నుస్ -కీనన్న_కముల్ -ఆర్ జా మింబాల-రి 

హిమ్ _జాలిక-లిమన్-ఖాస- నుఫామా_వ-ఖాఫ-వ ఈద్ . 1ర్. వస్-తఫ్ తవూ-వ 
టీ 

ఖాబ-కుల్లు-జబ్బారిన్ -అనీద్, 16. మిన్ -వ రా-బ్రహీ-జహాన్న యు" వా యుస్ ఖా- 

మిమ్-మాఖిన్ _నదీద్ 17. యత-జర-ఉవహూూ-వలా-యకా దు-యునీగుహూ-వ 

యాతీ-పాల్ -మాతు మిన్ "కల్లి మకానిన్ -వమా-వూవ" బి మయ్యితిన్ -వ - మిన్ - 

వరా-బ్రహీ-లజాబున్" గలీజ్. 

1% మజీయు అవిశ్యాసులు తమ పివ క్ర కలత్రో తప్పక మేము మా 

భూమి (దేశము) నుండి మిమ్ము వెడల గొ ట్హుదుము చేదా మారు మామతము 

లోనికి తిరిగిరండు అని పలుకంగా వారి (పభవు, మేము దుర్మార్గులను నశింప 

చేయుదుము, 14. మణి వారి. వీదప ఆ భూమిలో మిమ్ము వసీంపం చేయుదుము. 

ఇది ఎవడు నాయెదుట నిలుచుటకు భయపడునో ఎవండు నాశిక్షను' గూర్చి 

యున్న వా్రానమునకు భయపడునో వానికింగా నున్నది అని (ప్రవక్తలకు సం 
"దేశము పంచెను, 15. మణియు (ప్రవక్తలు జయమును కోరిరి. మజి "ద్వేషియ 
గ్గు (పతి గర్వికుండును నష్టము పొందెను. 16. వానికి ముందు నరకమున్నది, వొ 

నికి చీమునీళ్ళు తా)పుదురు, 17, వాయదానిని గుటిక గుటికగాఆాగును. మ 

లీ అది సులభముగా గొంతులోనికీ పోవునది కాను, మజి వానికి ప్రతి దిక్కు 

నుండి చావు వచ్చుచుండును, కాని వాండు చావంయ. మణి వానికీ ముందు కఠిన 
బాధ యున్నది, 

వ్యా! 13, అవిశ్వాసులు (పవకల బోధలు విని మామాటలు ఆటుండ 

నిండు, ఈ "రెంటిలో -నేదై న ఒకటి జరిగియే తీకవలెను, మీరు మా పాతమతము 
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లో తిరిగి చేరుండు. లేని చో మిమ్ము మా చేశేమునుండి వెడలం గొట్టుదుమ అని 
దండింప సాగిరి, 14. అవుడు చేవ్రండు తన (ప్రవక్తలకు నిట్లు నంేశము పంకి 
యూరడిం చెను. ఈ దుర్మార్లులు మిమ్ము వెడల గ"ట్టంజాలరు, వీత మాళికకు 
పాతు)లై నశింతురు, మరల వారు తిరిగి రాలేరు. -ఈదుమ్షులకు బదులుగా మి 
ము మొతోంయచాటు మూ యనుచరులను అందు వసీంపం జేయుదుయ. ఈ విజ. 
యము దేనునికిభయపడి భాయభ క్తులువహీంచి, “దేవుండుత్ము చూచుచున్నా (డు 
అని తలంచి పాపముల జోలికి పోక తీర్పు దినము నందు కర్మల తీర్చుకుంగాను డే 
వుని యెదుట నిలువవలని యున్నది. ఆతని కఠిన శిక్షనుండి తేవించు వారెన 
రును లేరు ఆని భయపడు వారికీం గలదు. హాచ్చరిక:- మక్కాలోని శాఫీర్లు 
హ[జత్ రసూలువారిని నుకా),.ప్రురము విడిచి పోవునట్లు చేసిరి, తుదకు మక్కా_ 
'వురము జయింప(బడి యందు కాఫిర్లు లేక ముసల్మానులే వసింప సౌగిరి. 15,అవి 
శ్వానుల దుష్టత్వము హెచ్చుశాంగా (ప్రవక్తలుదేవునియొద్దనపోయము వేండి తీర్పు 
కావలెనని కోరిరి. [ప్రవక్తలు ప్ఫార్థించినట్టు (ప్రవక్తలకు దేవ్రనసపహోయము వచ్చె 
ను, వారును వారి యనుచరులును రన్నింపం బడిరి, సత్యమును తిరస్కరించి వి 
శ్వసింపక గర్వము వహించి వారందణు "దేవుని శిక్షకు పాత్రులై నళించిరి, 16, 
ఇది యివామునందు గలిగేను.  పరమునందు చాల కోరిక నరక భాధ యున్నది, 
ఆందువారికి వాల దప్పి గలుగును, దానికి చీమునీళ్లు [తాగుటపవ వారికి నియ్యం 
బడును. 17, నరక నివానులు దానిని 'సంతోవముగా తాగరు. ఒలవంతేమ 
గా (తాగలేక (తౌగుదుు. అది సులభముగా కడుపులో పోదు గొంతులో నిజు 
కుకొొనును కడుపులో పోయి పేగులను కోసీచేయును, ప్రతి దిక్కునుండి వారికి 
చావు వచ్చును. వాల బాధ కలుగును. ఆబాధల సహింపలేక చాన వచ్చిన బా 
గుండును ఆని కోరుదురు. కాని వారు చావరు. వారికి ఒకచాధ “వెనుక మలటొక 
కొత్సగా కఠినబాధ గలుగుచుండును, (దేవుండు నుమ్ము రక్షించుగాత) 

అ ఎటో ౯ 

15, మసలుల్ -లజీన-కఫరూ-బిర బ్చీ-హిమ్-అఅ-మాలు-మవుమ్-క_ రమా- 

దినిష్ -తేద్దథ్ _బిపిర్ -రీవాు-ఫీ"యామిన్ -ఆసి ఫిన్ -లా-యఖ్ -దిరూన-మిన్యూ-కస 

బూఅలా-మై-ఇన్ “జాలికవఎవజ్ జలా.లుల్ బక ద్. 

18, తమ ప్రభువును తిరస్కరించిన వారి కర్ణుల (గతి విషయము తుపా 
ను దినమున గొప్పగాలి తగిలిన బూడిదవలె నున్నది. వారు తాము చేసీన కర్మ 
లె వక్తి పొందరు. ఇది చాల దూర మైన దుర్శార్లమున్న ది, 

వ్యా! 15. ఈ వాక్యములో చేవునిని నమ్మని యపిశ్వానుల కర్మలు నిష 
లనుగును అని చెప్పబడినది, అవిశ్వాసులు తాము మంచికార్యములు చేయుచు 
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న్నారుగదా! బ్రహాలోకములోని మాకర్శలు పరమునందు పనికి వచ్చును అని 

యూహించిరి. విశా సము లేనిచో మంచి కార్యములు పరలోకమునందు 
పనికి రా 

వు. ఎట్లు తుపాను గాలి వీచునపుడు బూడిద చెల్లా చెద్నరె యెగిరి పోయి 

చేతికి చిక్క.దో ఆటురే అవిశ్వాసులు బ్రవామునందు చేసిన కర్మలు పరము 

నందు వృ థాపోవును. దానికి పుణ్య ఫలితము కాఫిర్లకు లభింపదు, దానిని పొం 

దుటకు వారికి శ కి యుండదు, తీర్పుదినమునందు పుణ్య కార్యములు చాల అవస 

రము చై నవి, అట్టి సమయములో సె అవి దోరకవు, కావున ఇది చాలదూరమైన 

దుర్శాక్షము యొక్క ఫలితము. 
టీ 

18, అలమ్ -తర-అన్న ల్లాహ-ఖ ల-ఖన్ -న మా-వాతి- వల్ +" ఆర్జ- బిల్ - 

వాభ్ ఫాన్ యషా-యుజ్ -హిబ్ -కమ్-వ-యాతి.బి-ఖల్ ఖిన్-జదీద్ = 20. వమా 

జాలిక-అలల్లాహి-బి-అజీ జ్, 21, వ-బరజూ-లిల్లాహా-జమిో-అఆన్-ఫ-ఖాలబ్ -జు ఆఅ 

అనాటి ణా 

ఫాఉ-లి ల-జీ నస్ -తక్ -బరూ-లన్నా-కున్నా-లకుమ్' తబ- ఆన్ - ఫహాల్ - అన్ - 

తుక-ముగ్ -నూన-అన్నా -మిన్ -అజా-బిల్లాహిా-మిన్ - మెలన్ -ఖాలూ-తొ- వాడా 
అవాలని a. ౦౯6 అవీ 

నలాబు-లహా దె-నా-కుమ్ -సవా-ఉిన్-అ ల నొ-అ-జ-జిఅ నా? అమ్-నబ 'ర్నా-మూ 
ర. d= 

లనా-మిమ్-మహీాస్. 

19. వమి, "దేవుండు ఆకాశములను భూమిని స్థిరముగా 'సృష్టించుటను 
నీవ చూడలేదా! బేవుడు కోరినచో మిమ్ము దీనీ వేసీ కొత్త సృష్టినిచేయును, 
20, మజియిది చేవునికి కష్టమైనదికాదు. 21. మజేయు. వారందలును దేవుని 

యెదుట నిలుతురు. ఆ పిదప బలహీనులు గర్వులతో మేము మిమ్ము అనున 

రించితిమి. కావున మీరు మానుండి జెనుని శిక్షను కొంచెమునను తొలగింస. 

గలరా అని పలుకుదురు. వారు చేవు(డు మమ్ము సన్మార్లయలో నడిపించి యుం 
డినచో మేము కూడ మిమ్ము సన్మార్లములో నడివించియుందుము, ఇపుడుమేము 
నహింపక పోయినను సహించినను మావిషయము సమాన మే. మాకు మోత్నము 
"లేదు ఆని పలుకుద్రుకు, 

వ్యా! 19,29. కాఫిర్లు మేము చచ్చి మట్టియై పోయి తిరిగి సజీవుల్తె 
శిక్షపొ ందుట వట్టమాటలు అని తలంప సౌగిగి. డానికి నిందు "దేవుండు సర్వళక్తు 
డు భూవమా్యా కాశములను స్థిరముగా సృష్టించెను, అట్టి సర్వశకు (శు మిమ్ము తిరి 
గి సజీవులుగా చేయం గలడు, లేదా మాకు బదులుగ కొం త్తసృష్టీని జేయగా 
గలడు, ఇది దేవునికి కష్టమెన పనికాదు. ఆతంజెద్దియను వృథా వుట్టించ లేదు, 
పృతి దానికిని కారణమున్నది, మాన వసృష్టివృథాలేదు, కావున ఈలాో+కమునకుపిదస 
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పరలోకనున్న ది, అందు మానవసృష్థ్థీ ఫలితము బయలుపడును, 21, తీర్పుదనము 
నందు ఆందయిను చేవుని యదుట తమ తమక కర్మల పీర్పుకై నిలుక్రురు. అప్పుడు 
ఇహామునందు (ప్రవక్తలను నమ్మిక తిరస్కరించి గర్వము వహించిన పెద్దలను బల 
హీనులు అనుసరించిరిగదా! ఆ బ ఏపీనులు "బేవునిశితకు లోనై సరకములోంుడి 
తమ నాయకులతో అయ్యా! మీరు మాపెద్దలు, మారు మమ్ము “దేవని శిత 
నుండి కొంచెము తవ్పీంచుండు అని -పీండుకొనుదురు. ఆపుడు ఆనాయకులు మే 
మేమియు చేయశేము, మేము సన్నార్షయ పొండియుండినచో మిమ్ముకూడ 
నె ్పర్గమునందు నడిపించి యుందుము, కాని మేము ననా్జార్షము తవ్చీ మేము చెడి 
నది గాక మిమ్ము -చెఆఅుచితిమి, మేము సహిాం'పక యెడ్చిన ఫలము లేదు, సహిాంచా 

యూరకుండిన ప్రయోజనములేదు, మనకున్న బాధ తొలగదు. మనలకు మోత్షము 
లేదు ఆని పలుకుదురు, 

22, వ ఫాలప్- మెశాను-లమ్మా, ఘుబే-యల్ -అమ్రు-ఇన్న ల్లాహ-వలద- 

నుమ్-వలదల్ -పాఖ్ ఖి-వ-వఅత్తు కమ్ -ఫ- అఖ్ లఫ్-తుకుమ్-వ-మా - కాన-లీ 

అ౭ై-కమ్- -మిన్ -సుల్ తానిక-ఇల్లా అన్-దజ్- తుకమ్-ఫస్ -శజబొ-తుమ్. - లీ_ఫ 

లా-కలూమూనీ-వలూ-మూ-అన్-ఫ్రసనమ్-మా- అనా-బి-మున్ రిఖ-కమ్ - వా 

మా-అన్తుమ్-బి-ముస్. -రి-ఖి యస్థి-ఇన్నీ కఫర్తు-బినా-అష్-రక్ తుమూని - మిన్ - 

ఖబ బ్లు-ఇన్నజ్ -జాలిమినా-లహుమ్-అజాబున్-అలీమ్, 28, వ-ఉద్-ఖిలల్- 
గ్! రీ లాలీ ల 

లజీన-ఆమనూ- వ-అమి-లుస్ స్-సాలిహోతి- -జవ్నా లిన్ - - తేట్రీ- మిన్ -తవా- రిపాల్ = 

అన్ హోరు-ఖాలిదీన-ఫీపో-బి-ఇజ్ సి-రబ్బిహి మ్-త-హాయ్య - తువుమ్ - ఫీహో- 

సలామ్. 

22, మలకియు సర్వకార్య ములగూర్చి తీర్పు అయినపుడు నిశ్చయముగా 
-జీవ్చండు మీకు సత్యే మైన వార్రానము చేసనీయు౨ డెను, మణీ నేను మూతో వాగ్రా 

నము చేనీతిని, విదప దానిక! వ్యతిరేకము చేసితిని, మణీ నాకు మావై నధిక్రార 

బలము లేకుండెను. కాని నేను మిమ్ము వీలిచితిని, మారు నామాట అంగీకరించి 

తిరి. కావున మీరు నన్ను నిందింపకుండు. మణి మారు మాయాత్శల నేనిందించు 
కొనుండు, నేను మాకు తోడుపడంజాలంను, మతి మారు నాకు సపహోాయమువేయం 
జాలరు, దీనికిముందు మీరు నన్ను (దేవునితో) సమానునిగాంజెసీన విషయము 
తీరస్క-రిం చుచున్నా డను. నిశ్చయముగా దుర్మార్గులకు దుకిఖకర మైన న్సిక్షయు 

న్నది ఆని సైతాను పలుకును, 28, మిజీయు విశ్వసించి సత్కార్యములు చేసన 



వారికీ కాలువలు [ప్రవహీంచు స్వర్ణ్షవనములున్న వి, ఆందు వారు తమ [పభువు 

చిలవుచే సదా యుందురు. అందు వారు సలాజొ అని ఆభినందించుకొందురు, 

వ్యా! 22, తీర్పు దినయు (ఖయామతు) నందు అందటి కర్మలగూర్చి తీర్పు 

అయి విశ్వాసులు స్వర్షములోను, అవిశ్వానులు నరకములోను పి వేళింతుర్రు, 

అపుడు నరకములోనికి బోవు అవిశ్వాసులు, _సెలౌనును నిందించుచు మేము 

నీమాట విని చెడితిమి! ఇవుడు మామోతమునకుంగాను నీఫారసుచేసీ యత్నిం 

చుమ అని పలుకుదురు. దానికి సె తాను ఇట్లు బదులు పలుకును. నిశ్చయ 

ముగా జేవుండు తన పివక్తల మూలమున, విశ్వాసులకు స్వర్ల్ణము 'మోత్సము 

నిత్తును అనియు అవిశ్వాసులకు నరకము నిత్తును అనియు వాగ్రానము చేసెను, 

ఆది నిజమైనది. నేను పలికిన మాటలు, నావాగ్రానములు అసత్యములు, దానిశీ 

మారు మోసపోయి నామాట వింటిరి. మీరు కొంచెము యోచించియుండిన చో 

నాయర్థము మీకు బెలినియుండునది, కాని మారట్లుయోచింపక నామాట అంధు 

శై విని యవిశ్వానులై తీరి, నేను మీకు బలవంతముచేయ లేదు, నాకు మాపై అధి 
శారముకూడ లేకుండాను, కాని మిమ్ము (పోత్పానాప అచి పాపముల వైవ్రునకు పిలి 

చితిని, మారు నామాట విని పాపములు చేసితిరి. కావున నన్ను నిందించుట 

సరికాదు. అది మాయాత్మల తప్పు. కావున విరారు మియాత్మలనే నిందించు 

కొనుండు, ఇపుడు నేను మాశేలాటి సహాయముశోయలేను. మారు “కేకలు వేసి 
పీలివిన ఫలములేదు. మారుకూడ నాకు తోడుపడ(జాలరు. మనము ఉభయుల 

మును పొపముచేసినవారల మే, ఇపామునందు మోరు నన్న 'బేవునితో సమాను 
నిగంజేసీ నన్ను వూజించితిరి. దానిని నేను తిరస్క-రించుచున్నాను, నేనుదానికి 
బాధ్యుండనుశాను, దుర్మార్లములుచే సినవారికి తప్పక నరకబాధ గలుగును, 
ఇపుడు మొణిలు పెట్టిన ఫలములేదు అని పలుకు సెతానుమాటలు అవిశ్వొనులు 
విని నిరాశులగుదురు, కావున మానవులు రాంయోవృతీర్పుదినమునకుంగాను ఇప్పు 
డే మంచి ప్రయత్నములుచేసి మోత్ష్తము పొందవలెను.9కి,విశ్వసించి ముంచివుణ్య 
కార్భయలు చేసినవారికి మోశక్షుము లభించి స్పర్ల్షమాలభించును, అందు దేవుని సెల 
వుచే నదాయుండి సౌఖ్యములు పొందుచుందురు . స్వర్షనివానులు ఒకరితోనొకరు 
కలిసినవుడు సలామ్ ఆని పలుకుదురు. ఇపామునందు నలామ్ ఆనగాశాొంతిగలుగు 
గాక అని యర్థము. పరమునంద. మోవము లభించినందులకు అభివందనము, 

24. అలమ్-తరతెఫజర-బల్లావు -యసలన్-కలామతన్-తయ్యి-బతన్- 
క-షజరతిన్ "తయ్యి-బికిన్ -అన్లువో-సావీతున్ -వాఫర్ ఉహా-ఫిస్ “సనమాల్హ. 25, 

కూతీ_ఉపలసాో-కు ల్ల-హీనిమ్ -బి-ల్రబ్ నిరబ్బిహో-వ-యజ్ -రిబులొా-హుల్- ఆమ్ 
ఇ 

౧ " ' 
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సాల-లిన్నాసి-లఅ ల్ల లహుమ్యత_జక శారూన్. 26. వ-మసలు. కలిమ తీన్ -ఇ్స బ్రీ- 

సతిన్ -క-షజ-ర తిన్-ఖవీ స-తినిజ్" తున్సత్త్ -వి -మిన్ -ఫాఖిల్-ఆర్చి.మాలపః - మిన్- 

ఖరార్, 86. యుసవ్బి తుల్లా-వుల్ -లజీన-అమనూ-బిల్ థా. లిక్ 3 సాబీతి-ఫిక్ 
పాయాతిద్ -దున్యా-వాఫీల్ -ఆఖిరతి-వ" యుజిల్ -లుల్లా-హుజ్-జాలి- మౌన-వ- 

అ 

యఫ్ -అలుల్లావా-మాయపా G, 

24, “మంచిమాట మంచి'ఇెట్టువలె నున్నది, దాని జేరు సీరయగా నాటు 
కొనియున్నది. దాని కౌళ్టులు ఆకాశములో నున్నవి. 25, చేస్పని చెలవుచేడాని 

ఫలములు (పతి కాలములో వచ్చుచున్నవి అను పోలిక నెట్టు "దేవుండు వివరిం 
ఛెనో నీవు చూడలేదా ! జనులు గనునించుటకై "బేవుంయ పోలికలను వివరించు 

చున్నాడు, 26. మజియు చెడ్డమాట, భూమి-ె నుండి పెల్లగింప (బడి స్టిరత్వము 

లేని చెడ్డ చెట్టువలె నున్నది, ఏ7. "దేవుండు స్థిరమైన మాటచే ఇహలోక జీవన. 
మందున పరలోకమందును, విశ్వసించినవారినీ స్థ నిరపణ చును, మజి'బేవుండు అనా న్యా 

యనస్గులకు దారి తేవ్పించును, మణీ దేవుడు తోను కోరునది చేయును. 

వ్యా! 24: 25. "దేవుని యేకత్వము. సూచించు వాక్యము, విశ్వాసము, 
సత్యము మొదలగునవి మంచిమాటలో చేరినవి, ఖర్జూరపు వృతము మొదలగు 

నవి మంచి చలో చేరినవి, దేవుండు నముంచిమాటను మంచి వృతముతో సరి 

షోల్చియున్నాంయడు, ఆ ఇెట్టుయొక్క వే)ళు భూమిలో బాల తున నాటు 
కొని స్థిరముగా నున్నవి, దాని శాఖలు చాల యెత్తు పోయి ఆ కాశగమువటలుకు 

వ్యా విరీచినవి, దానిశిఫలములు చేవుని సెలవుచే పతిశాలములో వచ్చును. ఇట్టి 
చెట్లు పెద్దగాలి తగిలినను పడక స్థిరము గా నిలుచును. దౌానిభలమువలన చాల 

ప్రయోజనము గలదు. అటులే నుంచిమాట (విశ్వాసము) భక్తుల పృాదయము 
లో నాటుకొని యున్ని సంచేపాములు గలిగినను అది మందగిల్లక దాని జోస్టతి 

ఆకాశ మవటుకు వ్యా వించి దాని మంచి ఫలితము సదా విళోసులకు లభించును, 

బందు విచారించుకొలంది జనులకు జ్ఞానము కలుగును. కానున "దేపుండు వివ 

రించు పోలికలను మానవులు గమనింపవలెను, 26, అవిళ్వ్వసము , ఆబద్ధము, 

వంచనవుమాటలు చెడ్డమాటలో చేరినవి, "వెళ్లీవుచ్చ మొదలగునవి చెడ్డ చెట్టులలో 
చేరినవి, చెడ్డ వట్టుయుక్క- (వేళ్లు భూమిలో నాటుకొనక వి వై ఇన స వెల్ల 

_గొంపంబడి యండి నిలకడ, స్థిరము లకయుండి కొంచెము గాలి తగిలినంత 

పడిపోవ్రను, అటులే అసత్యమునకు, అవిశాషన మాటలకును స్థరత్సముండదు. 

కొంచెము గమనించిన చో అది అసత్య ములని తెలియనగును, భోక్తులు విశ్వాస 
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మునందు స్టీరముగా నుందురనియు అవిశ్యానులకు స్థిరమైన బుద్ధియుండద నియు 

ఈ పోలికవలన తెలియుచున్నది. 27, "దేవుడు విశ్వాసులను వారి విశ్వాసి 

వాక్యములవలన ఉభయలోకములలోను వారిని స్టేరయుగానంచును, వారికి ఎన్ని 

కష్టములు వచ్చినను వారియందున్న విశ్వాసము వలన వారు చలింపక స్థిరముగా 

నుందురు ఆవి శ్వాసులును, వి గహారాధకులును స నాగ్చగ్దనుతప్పిపోవుదురు. నాళ 

యమార్హమును వదలి ఆన్య్యాయమునకుం బోయినవారు. కావున చేవుండు వారు 

కోరినట్లు వారిని దుర్గ్మార్లములోనే యుంచును, చేనుండు తౌను కోరినట్టు ఎవ 

రితో నెట్లు పవ ర్రింపవలెనో వారితో నట్టు (ప్రవంర్తించును. 
అనిల్లా 

28, అలమ్-తర-ఇలల్ -లజీ న-బద్దలూ-నిఆ'మ-తల్లాహి-కుఫ్ - రన్-వ ఆ 

హల్లూ ఫామ-వుమ్-దారల్ -బవార్, 29, జహాన్నమ-యస్ -లౌనహో-వ బీసల్ 

ఖరార్ . 80. వ-జతలూ లిల్లాహి-అన్ -దాదల్ -లి-యుజిల్లూ అన్ - సనీలిపహ్టీ=- 

. ఘైల్-తమత్త ఊ-ఫఇన్న- మసీ-రకమ్-ఇలన్నా ర్ ం 

28. "దేవుండు చేసీన మేలునకు బదులుగ కృతభ్నతచేసి తమ జనులను 

' వినాశ గృహములో దింపినవారిని నీవు చూడలేదా ! 29, అది నరకము. అందు 

వారు (ప్రవేశింతురు, అది చాలచెడ్డనివాసము, 80. మణీ వారు "దేవునిమార్లము 

నుండి (పజలను తప్పించుట కై దేవునికి సమానులుగ (నితరులను) నియమించిరి. 

మోరు లాభములు సొందుండు విదప మీరు నరకాన్ని బె వునకుపోవలసియున్న ది 

అని ఓ ప్రవక్తా! పలుకుముః ల 

వ్యా! 28. అవిశ్వాసుల నాయకలు తమకం గలిగిన దేవుని మేళ్ళను. 

మళీచఛచిపోయి, కృతభఘ్నుతే చేయసాగిరి. దేవుండు జనుల మేలుకొజకు తన (పన 

కను పంపి ఖు రాన్ముగంథము నొనంగాను, ఖ్మురెషులను అరబ్బుల_వె నాయకు , 

లుగం చేసెను, జేవుయ గావించియున్న ఉపకారమునకు బదులుగ ఖురెషులు 

మొదలగు ఆవి శ్వాసులు, హా(జ్రత్ రసూలువారిని నమ్మిక వారికి నచేక కష్ట 

ములుపెట్టి వారిని చంపవలెనని యత్నించిరి, -దేవుని మాటలను తిరస్క_రించిరి, 

తుదకు తమ జనులనుకూడ వినాశములో పడ వేసిరి, ఇపవామునందు ఆవమానము 

పొంది పరమునందు నరకములో (ప్రవే శింతురు. నరకము చాల చెడ్డది. అందు 

“ఘోరబాధలు వారికి గలుగును, 80, అవిశ్వానులు దేవుని యను గ్రహామాలను 

తలంచి "దేవునికి విధేయులై యుండుటకు బదులుగ కృతఘ్ను సై జేవునికిసమా 

నులుగ విగహాములను చిల్లర దేవతలను కల్పించిరి, దానినలన ' పజలను సన్మా 

ర్షమనుండి తవ్పించుటకు యత్నించుచు మూఢులను మోసపు చ్చుచున్నారు. ఇట్లు 

మూథులను మోనఫపుచ్చి వారివలన ఇపామునందు కొంత లాభము పొందుండు 

క్ష్ 
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తరువాత దాని! ఫలతము గా నరకాగ్ని మోనివాసమగును, 

81, ఖుల్ లి-ఇబా-దియల్ - లజీన-ఆమ నూ- -యు.ఖీ- ముస్. నలాత-వ- 

యున్ ఫిఖూ-మి మ్మూ-రజభ్నావాంమ్ సెర్రన్- వ-అలా-నియతక్ష -మిన్- ఖని అన్- 

యాతియ-యా ముల్ -లా- -పేఉన్-$ -వీపా-వలా-ఖిలాల్, 

౨ mr 8], విశ పసీంచినట్టి నాభాక్రలతో వారు నహూాజులను స్థిరముగా నలుప వ 

లెళ అనియు వ్యాపారముగాని, స్నేహామ.గాని, చెల్లని దినము ' రాకమునుపే 

మేము వారికి నొనంగిన దానిలో రహస్యముగను, చెల్లడిగను ఖర్చు చేయవ 

లెను ఆనియు ఓప)వక్క! పలుకుము, 

వ్యా! 81, ఇందు ముసల్మాను భక్తులు ఏలాగుండ వతెనో బోధింపయిడీ 

నది, వారు భయభక్తులతో ఆయిదు ఫూంటలుక్సిమముగా నమాజునలుపవ లెను, 

"దేవుడొసంగిన ధన ధాన్యములళలో కొంత భాగము ."దేవుని (ప్రీతికొలుకు నిటు. 

చేదలకు దానము చేయవలెను, సమయోచితము గ ఎవరికిం దెలియకండ రవాన్య 
ముగన్వు వెల్లడిగను దానము చేయవచ్చును. ఇపాలోకమునం చే పుణ్య కార్య 

ములు వేనీకొన వలెను, తీర్చు దినమునందు వ్యాపారముగాని స్నేపాముగాని 
పనికిరావు. అనడు డబ్బిచ్చి పుణన్దిములు కొన(జాూలరు, ఏ స్నేహితుండును తన 

పుణ్యములు ఒనంగందు, మౌనవునకు తేన కర్మలే పనికి వచ్చును, 

32, అల్లా" వాల్ల జీ-ఖల- ఫస్ స్-సమావాతి- వల్-అర్జ-వ' అన్-జః -జల-మివస్ -స 

మాల్ర- మా-అన్ -ఫ అఖ్-రజ-బిహీ-మినస్-సమ రాతి 'రిబ్ఖల్ -లకుమ్ వనఖ్ 

ఖర లకు-ముల్ '-ఫ్లుల్ కలి -తడ్ -రియ-ఫిల్_.బపొర. బి-అమరిహీ-వ-సఖ్ఖర - లకు 

ముల్ -అన్ హార్. 3, వాసఖ్ ఖర-లకుముష్-షమ్స-వల్ -ఖమర - దా - బ్రబైని- 

వ -సఖ్ ఖర-లకుముల్ -ల-వన్ "నహార్, 84. వ-ఆతాకుమ్-మిన్ " కుల్ఫీ. మా-స 

అన్-కుమూపాు-వ-ఇన్ -శ-ఉద్దూ-నీల్ మకల్లాపి--లా-తువ్- సూహా- ఇన్నల్ 
ఇన్ సాన-ల-జలూమున్-కఫ్-ఫార్. 

82, ఎవండు ఆకాశములను భూమిని సృష్టించి ఆకాశమునుండి నీళ్ళను 

దింపీ దాని నుండి మూ యాపహోరము. కొణకు ఫలములను దీసెనో, ఆతండే దేవు 

డు, మజియు ఆతండు తన సెలవుశే సముద/ములో నావలు పోవృటకుంగాను వా 

నిని మో అధీనము చేసెను. మటీయు నావలను మో వశము చేసెను, 38. మణి 

యు ఆతేయకు మొపనికియగాను సూర్యుని శందుని సరిగా నేక నియమమునందు 

నుంచియున్నా(డు, ముఖీ రాత్సింబన లను మీ పనిలో తెగిలించియున్నా (డు, 
అల ల కాజా 
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94.మణిమోరు అడిగిన చానినంతయు మాకొసంగి యున్నా (డు. మఆీమారు జే 

వుని యన్నుగహాములను లెక్కింప వలెనన్న మీరు లెక్క. చేయంజూలరు, నిశ్చయ 

ముగా మానవుడు బాల అన్యాయస్థుండను, కృతఘ్ను6డును,. 

వ్యా! ఏ2. దీనికి ముందు ఆవిశ్వాసులను విళస్వెసులను గూర్చి చప్పంబడి 

మెను, ఇంక నానవ్రులందటును యోచించి "దేవుని మహిమను కొనియాడంద గిన 

విషయములు దెలుప బడుచున్నవి. దేవుడు మానవులను చాల యనుగ్ఫహిం 

చి౮యన్నా (డు, భూమ్య్యా కాశ ములను సృష్టించి యందు మానవులను వనీంపం జేసీ 

వారి యాహారమునకుం గాను ఆకాశము నుండి నీఘు కురిపించిచు 

యానీళ్ళవలన అనేక ఫల ధా న్యములను పుట్టించు చున్నా(డు, ఇట్టి సర్వశక్ను, 

జే "దేవుండు కాంగలయ, కావున మానవులు ఆతనినే యారాధింప వలెను, భ 

యంకరమైన సముదిములు దాంటుటకుంగాను నావలు ఓడలు మానవులకు చేను 

డొసంగి యున్నాయి, అటుబే నదుల వలన అనేక లాభములు మానవులు పొం 

దుచున్నారు. శకి. ఇటు లే నూర్యచం[ దులు తమ నియమము (సకారయు వచ్చి 

పోవుటచే మానవులు అనేక పనులను చేయుచున్నారు. మానవులు వానివలన 

అనేక లాభములు పొందుచున్నారు, అటులే 'రాతి%ంబవలు మానవుల పనికి 

వచ్చుచున్నవి. క€, మానవులకు కావలసిన వన్నియు సమయోచితముగ "దేవుం 

డొసంగి యుస్నాయ. ఆందు వలాటి కొఆొతలేదు, బేవుండు మానవులకు గావిం 

న మేళ్లు లెక్కకు మించినవి, ఎవ-రెనలెక్క_ చేయవలెనని యత్నించిన వారిచేత 

కానేరదు. ఎవరును చేవుని యనుగ 9హములను లెక్కింపం జాలరు, కావున మాన 

వులు చేవుని మేళ్ళను తలంచి "దేవునికి కృతజ్ఞులై యుండవలెను, కాని మానవ 

జాతిలో పెక్కురు చాల అన్యాయమాలు చేయుచు కృతఘ్ను లై యున్నారు, 

కల. వలదే -ఖాల-ఇబౌహీ ము-రబ్బిజ్ -ఆక్-హోజల్- బలద- ఆమినన్ - 

డ్డ జాజి 

వవ్ -నుబ్ నీ-వ-బనియ్య-అన్ -నఅ-బుదల్ -ఆస్-నామ్* 86. రబ్బి-ఇన్న-వున్న 

ఆక్-లబ్న-కసీరమ్-మినన్-నాసీ"ఫామన్-త బి-అనీ-ఫ-ఇ న్న హూ-మిన్నీ -వ-మన్- అ 

సానీ-ఫ- ఇ న్నక-గఫూరుర్ -రహీామ్; 87. రబ్బనా-ఇన్నీ అస్ -కన్తు-యమిన్-జు(ర్ర్- యి 

త్రీ-బి-వాదిన్" ₹ర-జీజర్ ఇన్-ఇన్హ-టై తి-కల్ - మహా [ర్రమి-రబ్బనా లియుఖీ-ముస్ 

సలాత-ఫజ్ అత్ -అవ్- ప్ర-దతమ్ -మినన్ -నానీ-తవావీ-ఇ9 ల హామ్. న్న వర్ - బుష్. లా 

వబమ్-మినస్ సమ రాలి-ల-అల్లవుమ్-యప్ -కురూన్ . 89, రబ్బనా-ఇన్నశ-త 

క్ లమ-మా.నుఖ్ థీ-వమా.నుక్లినువమా-యఖ్ ఫా-అలల్లాహి-మిన్ - మైఇన్ 

ఫిల్ ఆర్ జి-వలా-ఫిన్-సమా, 89. అల్ -వామ్ దు-లిల్లా-హీల్లజీ-వహాబ-లీ-ఆ 
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లల్ -కీబరి- వ్రస్మా- ఈల-వఇస్.ప+ఖ- “ఇన్న-రబ్బీ-ల-సమీ-టిద్- దుఅఇ, 40. 

వృిక్ఆ అల్ -నీ'ముఖ_మస్-సలాళి- నమిన్-జ|రీ-యతీ రబ్బనా-వత- -ఖబ్బల్- దుతబ్లి, 

41, రబ్బ-నగ్ -ఫిర్ లీ-వలి-వాలి దయ్య-వలిల్ -మూమినీన- ఇకామ- యఖూముల్ - 

హిాసాచ్ , 

తీ5, ముజియు ఇబ్రాహీమూోటఓ నా (పభువా ! ఈపురమును శౌంతియుత 
మైనదిగా చేయుము, మణి విగహాముల ఫూజనుడి నన్ను నా సంతౌనమును 
దూరముగా నుంచుము. 86. ఓ నా (ప్రభువా ! అవి సెక్క_మందిని దుర్మార్షము 
లో పడ వేనీనవి. కావున ఎవండు నన్ను అనునరిం చెనో వాండు నావాండగును, 
మౌవండు నామాట వినడో నీవు వ్షమించువాండవు. దయాళువు. 87. ఓ మా 
(ప్రభువా ! నా సంతొనముళో కొందణిని వైరుపంటలేని మైదానములో గార 
వ నీయమైన నిగృపామునొడ్ద వసింపం చేసితిని. నీ మాప్రభవా | ! వారు స్థిరము 

గా నమాజు సలుప్రటకుంగాను (వసింపం చేసితిని ,). కావున ప్రజలలో కొందలి 
హృదయములను వారి పక్ష్నయ వ్రాలునట్లు చేయుము. మతివారు కృతజ్ఞత నలు 
పుటకుంగాను వారికీ ఫలముల నొసంగుము. కిరి, ఓ నా (ప్రభువా ! మేము దాం 
చి చేయునదియు, వెలిబుచ్చి చేయునదియు నీకుందెలియును, మణీ భూమిలో 
గాని ఆకాశములోగాని యెద్దియును దేవునికి మజుంగు లేదు, 80. ముసలితనము 
లోోనాక్రు ఇ స్మాయీలును ఇస్ హాఖును ప్రిసాదించినట్టి దేవునికిక్షీళృళజైత, నిశ్చ 
యముగా నాప్రభువు పా)ర్ధనను వినుచున్నా(డు, 40. ఓ నా పరేభువా! నే 
నును నాసంతౌపమును నమోజు నలుప్పునట్టుగ వమ్ము చేయుము, ఓ 'నా (ప్రభు 
వా! నాప్రొక్థనను అంగీకరింపుయ. 11. ఓ మూ ప్రభువా! నన్నును నాతల్లిడం 
(డులను విహోనులను లెక్క. జకుగుదినయనందు శ్షమింప్రుయు'”అని పలికినది 'నీవు 
జ వీ చేయుము, | 
రి జాలి 

వ్యా! రి, మక్కా ఖురెషులు హ(జత్ ఇచాహీము సంతతివారు. కా 
వున ఇబాహీము [పవక్ష వృతాంతేమును వారికిం చెలిని వారు బుద్ధి తెచ్చుకొని 
దేవునికి విధేయులు కావలెనని యిందు హొచ్చరింప(ంబడు చున్నది. “పురమును 
అనగా మక్క్మా_వురయను శౌంతియుతేయ గాం జేయుము అని ఇబా/హీాము 

'వేడినట్టు "దేవుండు మక్కా. సరిహద్దులలోను శొంతి గలిగిం చెను, విగహో రాధన 

మహో పాపము, కావున దానినుండి తొలలి దూరముగనుండునట్లు ఇ(బాహీము 
(ప్రవక్త వేంయఫా నెను. 86. విగహమూల వలన అఆ నేకముంది జనులు సన్మార్హము 
తప్పి పోవుచున్నారు. వానిని పూజించి దుర్మాళ్థులగుచున్నారు. శావున ఎవ 
శు నామళేమగు దేవుని యేకత్వమును అనుసరించి విగహో రాధన మానుకొనునో 
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వాడు నామతమునకు వేరినవాయ, మణీ నామాట వినక దుర్మార్లమాలోపడి ఏ 

(గవః రాధన చేసిన వానిని సన్మార్గము చూపి క్షమించట ఓ పిభువా! నీపని, 

ఎందుకన నీవు సర్వశ కు డవు, క్షమించువా(డవు, దయగలవాండవు, 87. ఇనా 

హీము ప్రవక్త దేవుని సెలవుచే తన జ్యష్ట కుమారుడగు ఇస్య్సాయీలున్సు వీ 

బీ హోజిరాను శురుపంటశేని మెదానములో వదలి పోయెను. అపుడు, ఇన్నా 

యీలు పాలుతాగు బిడ్డ. దేవుని శకి వలన అచ్చట జమ్ జమ్ బావి యేర్ప 

"జెను, ఆ మైదానములో నీళ్టుండుట చూచి జుర్పాము బిడారము బీ బీహోజిరా 

అనుష్ఞపొంది అచ్చట వసింపసాగాను, కొంత కాలములో నచ్చట పురము ఏర్ప 

డను అదియే మక్కా_పురము, హాజత్ ఇ[బాహీము యుక్క మొదటిభార్య 

బీబీసారా సిరియా (పామ్) "దేశములో నుంజెను. వారు అవుడపుడు సిరియా 

నుడి మక్కాపురము వచ్చి ఇస్నాయీలును చూచి అచ్చటి నివాసులను దివిం 

చుచు పోవుచుండిరి. కాదా మసీదుకూడ మక్కాపురములోనే వారు తమ 

చేతులారకట్టి యుండిరి, దేవునితో మక్కా పురవానులకుం గాను సౌకర్యములు 

గలుగ వలెనని ఇ(బాహీమయు (పవక (పార్ధించిరి. వారు (ప్రార్థించినట్టుగ "దేవం 

డు ప్రసాదించెను, అప్పటినుండి యిప్పటి వణుకును (పతి సంవత్సరము లక్షల 

కొలంది యాతీకు (హాజీ) లు కాబా మసీదు దర్శించుటకు పోవుచు వచ్చు చు 
స్నారు, కావలనీన ఫల ధాన్యములు చుట్టుపట్లనుండి యచ్చటికి వచ్చుచుండును. 

ఇవన్ని వసకులకుంగాను తన వారు నమాజు సలివి కృతజ్ఞత సలుపవలెనని (పొ 

ర్ధించెను, శిరి, "దేవునికి సర్వము తెలియును, భూమాని శా శములలో నెద్దియును 

ఆతనికి మజుయగులేదు, రహూస్యముగం చేసినను బహీరం గముగం జేసీనను దేవునికి 

డొలియును. 89, హజ్రత్ ల్ల ఇాహీమునకు ముసలి తనములో వీవీ హోజిరాయం 

దు ఇస్మాయిరాలు, బీవీ సారాయందు ఇస్ హోఖు గలిగిరి. అందుకు వారు "దేవునికి 

కృతజ్ఞత సలివిరి, 40. తన సంతానము నమాజు సలుపవశళెననియు తన పార్గన 

లు అంగీకరింప వలెననియ ఇభాహీము ప్రార్థన. పీర్పుదినమునందు ఆంది 

కర్ణుల లెక్క జరుగును. అపుడు తన్ను తేన తల్లిదండులను అందజు విశ 

సులను క్షమింప వలెనని ఇబ్రాహీము చేవునిని పా్రిర్ధించెను. 

49, వలా-తకోం.సబన్నల్లావా-గాఫి-లన్.అమ్మా- యల్. మలుజ్- జాలి. 

మూన్-ఇన్న మ--యు-అఖ-ఖరు-వుమ్-లి-యా-మిన్-తవ్-ఖసు- ఫీహిల్- అబొ- 

సార్, 4కి, మువ్---ఈన-మఖ్-నిఈరుఊనీహిమ్-లా- యర్- తద్బు - ఇతె 

హీమ్-తర్ ఫుావనుమ్-వ-లఅవ్ -ఇ-దతువుమ్ -హావాడ, 

42,48. మణి దుర్భార్డలు చేయు కర్మలముడి.-చేవుయు. అజాగ్యత్తగా _ నాం వం టీ నాన నో ————— కావాా--. mu 
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నున్నాండని నీవెప్పటికిని తలంపకుము, జనులు కన్నులు తలెబిచుక్రొని తవ తేల 
లను నెకి నెత్తుకొని పరుగెత్తుచు పోవునట్టి దినము వణకు మాశము వారిని వ 
దలిపెట్ట యన్నాండు, ఆదినమున వారికన్నులు వారికీ తిరిగి రాను, మి 
పృాదయములు ఖాలీ శూన్య మై యుండును, 

వ్యా। త్త, 48. దుర్మాక్షులగు పాపాత్ములకు తేళ్ళ ఇమే వాగి O 
పాప కర్మలకు శిక్ష లభించుట లేదు, అందుచే చేనుడువారి కర్మలను 

తేలంపరాదు, ఆతనికి 
ఎతుగంగ వారి విషయము అకా(గత్తగా నున్నాయని 

సర్వము తెలియును, అయిన పాపులకు తత్హ ఇమే శిక్ష విధింపక కొంతకాల 
ము వదలి చెట్లు చున్నాడు, ఆకాలములో కొండలు బుద్ధి తెచ్చుకొని తమషపావ 
ములను మానుకొనుదురు. మలి కొందటు ,తమ పాపములలోనే ఇచెలాకేగి పాప 
మును సంఫూన్షము గం చేసికొని శిక్షకు ప్మాత్రులగుదువ, తీర్పుదినమునందు పాప్పు 
లు భయమునొెంది వారి కన్నులు తేజచుకొని పోవును, అప్పలు కొటుకొనం 
జాలరు, భయముతో తలలు "నత్తుకొని ఒకే _వెవుననే చూచుచు పరుశాత్తు 
చుందురు. ఆ _వెవునను వదలి రెండవ ప్రక్క చూడరు, వారిహృదయములలో 
మేలు కలుగును అని యాూశ లేకుండును, శూన్యములై పోవును, పాపులకు తీర్పు 
దినమునందు భయమే గలుగును, శాంతి లభింపదు. '.. 

వారి 

14, వ-అన్ -జిరిన్నాస-యామ-యాతీ-హీముల్ -అజ్రాబు-ఫ-యఖూలుల్ 
లాలో... త అవని అట దా 

లజీన-జలమూ-రబ్బనా-ఆఖ్ ఖిర్ నా"ఇలా- అజలిన్ - ఖరీబిన్ -నుజిబ్ -దల-వతక - వ- 

నల్ -తబి-ఇర్-రుసుల-అవ-లమ్ తగా నూ-అఖ్ -సమ్ తుమ్ -మిన్-ఖ బ్లు"మాలకమ్ 
ఇ... 

మిన్ -జవాల్ * కర్. వ-సకన్ తుమ్-ఫీ-మసా -కీనిల్ -లజీన-జలమూ - అన్ - ఫుస 
వుమ్ -వ-తబయ్య న-లకుమ్ - కె ఫ-ఫఅలా ష-బీహిమ్-వ-జర్టబా ఇ -లకుముల్- అమ్ 

సాల్ , 46, వఖద్ "మకరూ-మక్ -రవామ్ -వాఇన్పల్లాహి-మక్ - రువామ్ - వఇన్ 

కాన-మక్ -రుబుమ్-లి-తజూల-మిన్ ' వముల్-బిబాల్ . 47, ఫలా-తవాాసబన్న 
— ఖా | అందాని అం ర బాలీ అవానాటో 

ల్లాహ-ముఖ్ లిఫావఆవిహి-రుసను.లహూ"ఇన్న ల్లాపా-లఅ జీజున్-జున్ -తిఖామ్, 498, 
కానా 

యామ-తుబడ్డ-లుల్ "అర్ జు-గై రల్ -ఆర్ జ-వస్-సమా-వాతు-వబరజూ - లిల్లా 
హీల్ -వాహీదిల్ -ఖవా-హోర్, 49. వ-తరల్ -ముజ్ -రిమాన-యా-మఇ-బిమ్ - 

ముఖ[ర్ర 'నీన-ఫిల్ "అ స్ఫాద్, 50. సరా-బీలుహుమ్-మిన్-ఖ తి-రానిన్ -వ-తగ్ పా- 
4. 

వు-జూపా-హుమున్నార్. ర్ 1, లి-యజ్ -జియల్గాహు-కుల్ల-నఫ్-సిమ్ -మాకసబత్ 
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వానతో న! 

ఇన్నలాహా-సరీజిల్ సాబ్ 52. హో జా
-బలా-గ్గుల్ -లిన్నాసీ వలి యున్ జరూ 

ఇల్, 
జలీల్ అనీ 

బిహి-వలి-.యఆలమూ-అన్న మా-వాువ'ఇలా హాన్ -వాహిదున్ "వ
లి - యది -జ 

క్క_రూ-ఉలుల్ "అల్బబ్.* ఆ 

44. మణియు జనులకు శిక్షగలుగుదినమునుగూర్చి వారిని భయ"పెట్టుము, 

అపుడు దుర్మార్గులు; ఓమ్మాపభువా ! మమ్ము కొంతకాలము వదలిెపట్టుము, 

మేము నీ పిలుపును స్వీకరింతుము. మలి నీవ్రవ కలను అనునరింతుముఅని పలు 

కుదురు, ఏమి! మీరు దీనికి ముందు మోకు వినాశము లేదు అని మీరు[_ ప్రమాణము 

వేసీ పలిశియుండ లేడా ! 45. మట ఎవరు తమ యాత్మలవ నన్యాయములు 

చ్రేసికొనిరో వారుండు స్థలములయందు బూరు వ సీంచియుంటి., నతి మేమువారి 

-నేమి వేసీతిమో మికు స్పష్టముగా6 దెలిధాను. మలి మేము మాకు అందలి 

వృత్తాంతములును తెలిపితిమి అని వారితో. జెప్పయుడును, 46, మణి వారు కు 

(టలు పన్నియున్నారు. మజే -శేవనియొద్ద వారి కుట్రలున్నవి, మణి వారికుటల 

వలన పర్వతములు కదలంజాలవు, 47, కావున దేవుయ తన పవ కృలల్ో చ్లేస్సీ 

యున్న వాగ్దానమునకు వ్యతి రేకముగ తాను చేయును అని తేలంపకుము, నిశ 

యముగా "దేవుండు సర్వశే రండును (పతీశారముచేయువాండును, కరి. ఈభూమి 

మజొక భూమిగా మౌజీపోయి ఆకాశములు మాటీపోవు దినమునందు అదితీ 

యుయను సర్వశ క్తుయనగు. చేవునియెదుట సర్వజనులు నిలుతురు, 490, వణ 

ఆదినమునందు పాపాత్ములకొ కర్" కొకరికి, సంకెళ్ళుత గి లింపంబడును, 50, వారి 

బట్టలు గంధకముతో చేయంబడినవిగా నుండును, మట అగ్ని వారిమొగములను 

(క్రమ్ముకొనును, ల1, (పతివానికిని తాను చేసిన కర్మల ఫలితము నొసంగుటకుం 

గాను "దేవుండు అట్లు విధిం చెను, నిశ్చయము గా "జివుండు శీఘ ముగా లెక్క- దీనీ 

కొనువాండు. 52. ఈిఖురాను నంచేశము, పీజలకు భయబోధ నిచ్చుటకును, 

"దేవుండు ఒక్కడు అని జనులు తెలిసికొనుటకును, బుద్ధిమంతులు మనిం మటప్ను 

పంపబ ణెను, 

వ్యా! 44, లందు శిక్షదినము వచ్చునపుడు మానవుం జేమి కోరునో 
చెప్పబడినది. అపుడు కోరుటవలన ఫలములేదు, ఇపామునందు శితవచ్చి పట్టు 

నపుడును, చావ్రవచ్చినపుడు అవసాన కాలమందు మానవుంయుగనకు కొంత కాలము 

వదలి పెట్టినచో బ్రంతవజకు చేసిన పాపములను వూనుకొని "జేవుని నమ్మి “జేన్చనీ 

(పవకల బోధలను అనుసరింతును అని కోరును. అటులే తీర్పుదినమునందు. అవి 
శ్యాసులు తిరిగి మేము ఇపాలోకము పోయినచో విశ్వసించి స త్కౌ.న్యములు 

చేయుదుము ఆని పలుకుదురు, దీనివలన (ప్రయోజనములేదు, దీనికి 'బేవుం డీట్లు 
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జవాబు పలుకును, ఓ-హూ! మారు మాసంపదలలో విజ్ఞవింగంచు మానంపదలు 
నశింపవు. మేము ఇవామును వదలి పరము చేరము అని (పమాణముచేయు చుపలుక 
లేదా! 45. అదియునుగాక దుర్భార్గులు మాశిక్షకు పాత్రులై నశించిన వపీదప 
అయా(గ్రామములలో మారు బసచేసి తిరి, వారి పాపములకుంగాను ఎట్టు వారిని 
శివ్మీంచితి మోమికుంబెలిసి యే యుండెను. అట్లు తెలి సి యుమోరు పాపకార నములు 
చేసియున్నారు, 46, పూర్వము దువ్టులు, 'ివక్తలను విరోధించి యేక కుట 
లు చేసీయున్నారు. కాని "దేవుడు (వవ_క్షలను విశ్వాసులను రత్నీంచి కాపా 
డెను. దుర్మాష్టలు చేసిన కుట్రలన్నియు "దేవునియొద్ద నున్నవి, వానికి. దగిన 
శిక్ష విధించును, దుష్టుల క1టలవలన పర్వతములు కూడ తము స్థానము వదలి 
కదలను. ఇంక పర్వతములకంు నెక్కు.వ స్టరముగా నన్మార్లమునందు నిలిచి 
యుండు ప్రవ కలు వారి కుట )లకు చలించి లోంబడరు. వారు తమ మతప్ఫీచా 
రము వదలరు, 47. దేవుండు (పవక్షలకు లోడుపడును. వారిని దుష్ట్రులనుండిర శ్రి ౦ 
తును ఆని వాగ్టానముచే సీయున్నా (డు, ఆతేండు తన వొగ్టానము ఫూ ర్రి చేయును 
ప్రవక్తలకు సహాయము చేయును, దుష్టులను శిళ్షించును, ఆతనిశిక్షనుండి, యే 
దుష్టుండును తప్పించుకొనిపోంజూలండు. 48, తీర్పుదినము (ఖియామతు) నందు 
ఇప్పటి భూమి ఆకాశములుండవు. అవి చేవుని యిష్ట్రప9కారముగా తీర్పు దినము 
నకుం దగినట్లు నాణీపోవును, అపుడు అందణు జనులు తమ కర్మల తీర్చుకొజకు 
తిరిగి సజీవులై చేవునియెదుట నిలుతురు, 49, 50, ఆ దినమున ఒక్కొ-క్కవిధ 
మైన పాపులను కలివి సంశెళ్లలో కట్టంబడును, పావుల బట్టలు, అచ్చట తగి 
నట్లు గంధకము తో చేయయుడినవిగా నుండును. ఆందు చెడ్డవాసన యుండును, 
అప భగ్గునమండి పాపులను బాధించుచుండును. మలి పాపులకుచుట్టు నరకాగ్ని 
యుండును. (ప్ర త్యేకముగ వారి మొగములవై (క్రమ్ముకొనుచుండును, 51. తీర్పు 
దినము తప్పక శీ భుములో వచ్చును, ఆ దినమున అందటి లెక్క కొంతకాలము 
లో నే దేవుండు తీర్చివేయును. అందు వలాటి అలన్యము కానేరదు, పతి మను 
ష్యునికిని తానుచేసినక రలఫవితము తప్పకలభించును, రక, ఖురానుసందేశము సర్వ 
జనులకుంగ్రాను పంపంబడినది, దానివలన ఆందలఖు మానవులు భయభ్బక్తులు 
వహీంపవలెను. దాని సూచనలు చూచి చేనునికీ సాటిలేదు ఆని వారు తెలిసీ 
కొనవలెను, ఖురానును గమనించి బుద్ధిమంతులు బోధను గోిహి౦పవ లెను, 

సూరయే హిజ్ రి మక్కీ 98 వాక్యములు, 

బిస్నిల్లా షా ల్దవానూ--నిజ్దిపీ- మ్, 

పరనముదయాళువును (వేమించువాండు నగు 'జేవునివేర. 
1. అలిఫ్-లామ్ రా-తిల్క- ఆయాతుల్ -కి తాబి-వ ఖుర్ -ఆనుమ్-ము బీన్ 
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పదునౌలని కాండము 

9. రుబమా-యావద్యుల్-లజీన-కఫరూ-లా-శా
నూ-ముస్ -లి-మిన్ = 8. "జర్- 

పుమ్-యాకులూ-వ-యతే-మ త్త ఊ-వాయుల
్-హి-హిముల్ -ఆమలు-ఫ-సౌఫ- 

తలా 
యఆ-లమూన్ , 

1. అలిఫ్-లామ్ రొ. ఇప్ గ్రంథము యొక్కయు. స్పస్ట్రమగు ఖురాను 

“యొక్కయు వాక్యములు, 2 ముసల్మానుతైై. యుండినచో బాగుండునే అని తిర 

స్క-రించినవారు అనేకసార్లు కోరుదురు. శి. వారు తిని లాభములుపొంది యా 

నలు పట్టుకొ నియుండ నిమ్ము. లం
కమోయద వారు 'తెలిసీకొ నంగలరు, 

వార! 1.ఆలిఫ్ లామ్ రా, (దీనియర్ధము ముందువ్రాసియున్నాము,) -
ఈమహానీ 

యములైన వాకళ్చీములు దేవుని గంథములో'నివి. ఇట్టిదిమే (గ్రంథము అనందగును, 

ఆ వాక్యములు స్పష్టముగా తెలుపు ఖర
ానులోనివి. కావున మానశవ్రలు వానిని 

గమనించి వినవలెను, ఓ. ఇవుడు అవిశ్వానులు ఖురానును ఇస్తామ్ను తిరస్క- 

రించుచున్నారు. ఇయషిరాయద అశచేక ప ర్యాయములు తాము ముసల్మానులైయుం 

డిన బాగుండునే అని కోరుదురు, ఆ సమయము ఇ్రహామునందును పరమునం 

దును వచ్చును. ముసల్మానులకు జయము గలుగునవుడు మేము ముసల్నానులై 

యుండిన మాకుకూడ జయముగలిగి యుండునే ఆనియు అవసాన కాలమందు 

కూడను, తీర్చుదినమున. దును అప్పటి కష్టములు సహింపలేక అవిశ్వాసులు 

తాము ముసల్మానులై యుండిన తమకు మోర్నుయు లభించియుండు సె అని కోరు 

దురు, శి, ఆవిశ్వెసులకు నీవు చేయు బోధనవలన వారికీ బుద్ధి రాకున్నచో నీవు 

చింతింపనక్య-లి లేదు, వారిని వదలి పెట్టుము. వారు పశువులవలే తిన తాగి లాభ 

ములు పొంది ఆశలకు మో సపోయియుండనిమ్ము. ల్లీ ఘములోగె వారిగతి ఏమి 

శానున్నదో వారు తెలిసికొనంగలరు, 
లీ 

4 వామా-అనొా-లక్నా మిన్ -ఖ ర్ -యతిన్ -ఇల్లా-వలహో 
“క్రి తౌబుమ్- ము 

"తలూమ్ రి. మాలేస్- బిఖు-మిన్- ఉమ్మతిన్-అజలహ
ో-వమా-యస్ "తాఖిరూన్ . 

4, మటీ మేము ఏ ప్రరమును నాశము చేయలేదు, కాని దాని కాలము 

లిఖితమె నియమింపయిడియుంజెను, 5, ఏ జనులును తమ నియమిత కాలమునకు 

ముందుగాని "వెనుకగాని కాంజాలరు, 

వ్యా 4. ఇందు మక్కా-పురమువారికి పా చ్చరిక గలదు, మక్కా 
శాఫీగ్లు 

చేయు పొపములవ ఎందుకు శిత రాలేదు అని వారు మోసపోకూడదు. పతి 
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లీ 

దానికిని చేవునియొడ్డ ఒక కాలము .నియమింపంబడినది, ఏ యేకాలమునకు వది 

సంభవింపవలెనో తప్పక సంభవించును, పూర్యము కూడ దేవుండు అనెక పుర 

ములను నశింపంజేసి యు న్నాయ, దానికీకాడ ఒక కాలము నియమింపంబడి యుం 

డెను. దానికి సరిగ వారు నళించిరి. కావున మక్కాకా?ర్లు తమ దుష్టత్వమును 

నూనుకొనవలెను. 5, చావు బ్రతుకు ఉన్నతదశ హీనదళ మంచిది చెడ్డది, 

శుభము వినాశము మొదలగునవి తమ తమ కాలమునకు సంభవించును, 

జేవు(డు నియమించిన కాలమునకు ఒక్క. నిమిషము  వెనుకగాని ముందుగాని 

"కానేరదు అని హాచ్చరింపంబడియును. 
న 

6. వ ఖాలూ-యా-ఆయ్యూ-హల్ -లజీనుజ్. జిల-అలై-హిజ్ - జిక్రు- 

ఇ్రన్నక-ల-మజ్నూన్- 7. లౌమా-తా తీనా- బిల్ -చలా-ఇకతి-ఇన్ -కున్త-మినసీ 

సాదిఖీన్, ర. మాను నజ్-జిలుల్ -మలా ఇకత-ఇ్రల్లా-బిల్ . హఖ్ ఖివ-మా" 

శానూ-ఇజమ్-మన్ -జరీన్. 9. ఇన్నా-నవంను-నబ్-జఐల్ _నజ్_జిక్ ర-వ-ఇ్షన్నా- 

లహూ-లహో-ఫి-హాన్ . 10. వలఖద్ "అర్ సల్నా-మిన్-ఖబ్లిక-ఫీ-మియ - ఇల్ - 

అవ్యలీన్, 11, వ-మా-యారీపిమ్-మిర్-రనూలిన్ -బ్రల్లా-కానూ-బిహీ-యన్ 

తఫ్ం-పడాన్ 11. కదా లిక-నస్-లుకువూ-ఫీ-ఖులూ-బిల-ముజ్ - మాన్. 18, 

_లా-యూమినూన-బిహీ-వ ఖ్ -ఖలల్-సున్న-తుల్ -అవ్వలీన్. 14. వలా ఫత 

కనా-అలై పామ్-చాబమ్-మినస్-సమా ఇ-ఫపల్లూ--ధీహియలరుజూన్. 15. ల 

ఖాలూ-ఇన్న మా-సుక్కి రత్-అచ్ -సారునా-బల్ -నవాను- ఫాముమ్ - ముస్- 

చయూరూన్ = 

6 అవిగ్వొసులు “ఓయూ ! ఖురానుపొందినవాయా ! నిశ్చయముగ నీవు 
వీచ్చివాండవు. 7. నీవు సత్యపుతుండ_వైన చో నీవెందులకు చేవదదూతలన్తు మా 

యొద్దకు తీసికొనిరావు” అని పలుకుచున్నారు. 8, మేము "దేవదూతలను వృ థా 

గా పంపము. మఠకియు .నపుడు వారికీ విరామము దొరకదు. 9, నిశ్చయముగా 

మేమే ఖురానును పంపితిమి, వలీ మేమే దానిని కాపాడుదుము, 10, మల 

యు మేము నీకు పూర్యమయు గడచిన జనులలో (ప్రవక్తలను పంవియున్నాము, 

11. మణీ వారియొద్దకు వచ్చిన ప్రతి ప్రనక్తతోను వారు పిహాసమాడుచు నే 

యుండిరి. 12, ఇట్లు దానిని పాపుల వాదయములల్లో నాటు చున్నారము. |18. 

వారు ఖురానును నమ్మరు. మణీ పూర్వికుల పద్దతి గడచియున్నది, 14 మజి 

మేము వారికొజరు ఆకాశములో నొక ద్వారమును కెజచి అందు వారు పగ 
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లంతయు నెక్కినన్సు 15, వారు మాకన్నులు కట్టువడినవి, మణీ మావై జాల 

విద్య చేయంబడినది అనియే పలుకుదురు, 

వ్యూ 6, 7. మక్క్మా_లోని అవిశాానులు హజత్ రసూలువారితో పరి 

హోసమాడుచు ఓయీ! నీకు ఖురాను వచ్చినదా! నీవు ఆఖరు (పవక్షవా! నీవే 

జయము పొందుదువు అనిపలుకుదువా, నీవు పీచ్చివాండవు, నీవే సత్యవంతుం వైన 

చో నీవే దేవునికి (పియుండవెనచో "దేవుని యొద్దనుండి నీవు వచ్చియుండిన చో 

"దేవుని వైన్యమగు దేవదూతలు నీవెంట ఎందులకు రాలేదు, నీవ్రు వారిని ఎందు 

లకు త్రీసికొనిరా లేదు. వారు వచ్చి మాయదుట నీవు (పవక్తవు అని మాతో 

చెందులకు పలుకరు. మేము తిరస్కరించిన చో నుమ్ము ఎందులకు శిశ్చింపరు అని 

పలుకసాగిరి, దానికి జవాబు రాంబోవు వాక్ళములలో చెప్పంబడినది. 8. భయ 

భొకులుగల మానవులు విశ్వసింపవలెనన్న వారికి అనేక సూచనలు గలవు. 

ఆట్టుగాక జ్వేషముగలవారికి దేవదూతలు వచ్చి వారితో మాట్టాడినను ప్రి 

'యోజనములేదు, వారు విశ్వసింపరు. అదియునుగాక చేవదూతలు వచ్చుట పిల్లల 

యాటశాదు. అక్క_అలేనిడే వృథాగా దేవదూతలు రారు. వారు వాస్తవమైన 

పనికింగాను వత్తురు. దుక్షులు మితిమాఆణిపోయి సనాగ్హిక్షము నకు రాక ఆంత్యస్థితి 

లో నున్నపుడు దూతలు వత్తురు, ఆవుడు దుష్టులను నశింపంజేయుదురు. అవుడు 
దుష్టులు త ప్పించుకొనంజాలరు, వారికి అవకాశము దొరకనేరదు, (పస్తుతము 

శిక్ష రాలేదు అని నుక్కావారు మోసపోంగూడదు. 9. ఓ అవిశ్యాసులార ! 

మారు చేయు పరిహానమువలన వాజ్బత్ ముహన్ముదుయుక్కయు ఖురాను 

యొక్కయు నష్థమేమియు లేదు, ఖురానునుగూర్చి మా (ప్రకటన వినుడు, ఖు 

రానును మేము పంవీయున్నారము, మేము దానిని సర్వవిఢముల “కాపాడు 

దుము, దేవుడు చేసిన పికటన వాగ్వానము పూరి యాయిను, ఖురాను సంపూ 

ముగ ఏలాటి మార్పు లేకయున్నది' అందలి ఒక యతక్షురము గాని పొల్లుగాని 

మార్పు చెందశేదు, అనేక వందల సంవత్సరములయ్యు ఖురానులోను దాని యగ్ధ 

భావ్రఘులలోను ఏలాటి మార్పులు లేక ఎట్లు హజల్ రసూలువారికి నొసంగం. 

బడెనో యటులే యున్నది, దానిలోని ధర్మములు సదా అమలులోనికి రాం 

లవు. అనేకవందలయేండ్లు గడచినను దానిలోని ధర్మముల లోకము ఆనుసరిం 

చను, ఎనిమిది పదియేండ్ల ముసల్మాను బాలుడు పూర్తి ఖురానును రంధ్ర 

పాఠము చేయును, లకులకొొలంది ముసీములు ఖురానును కంఠపాఠముేసినవారు 

(ప్రక కాలములోను గలరు, ఇపుడు లోకములో సర్వవిధము ల రకీంప (బడిన మతే 

(గంథమెద్దియును ఖురాను తప్ప వేబులేదు. ఇదంతయును చేవుని యను[గపహా 

ము, ఆందులేే మ్యోర్ అను ఆంగ్లైయ పండితుడు “మాకు తెలిసినంతవణికు 

లోకములో 12 వందల సంవత్సరములయ్యు మార్చు చెందకయున్న గ్రంథము 
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ఒక్క. ఖురాను మా(తమే, అట్టిది “రెండవ (గంభము లోకములో వేద్చు౫ ప 
యున్నాడు. 10, 11. ఈవాక్యములందును 'రాంబోవు వాకష్థములందును అవిశ్వా 
నులు చేయు పరివోసమునకుంగాను చి.తపడకూడదు. ఇతి పెపోనమాడుట పూర్వమునుండి దుస్తుల పద్దతితైమై యున్నది. నీక వూర్వమీ అచేక కాతుల 
వారి యొద్దకు (ప్రవక్తలు వచ్చిరి. _ఆందలి దుష్టులు పవక లను పదివాసించుచు 
వచ్చిరి. ప్రవక్తలు నహించుచు వచ్చి, శావున నీవుకూడ నహింవవను 
అని యూరడింపంబడెను, 12, దుష్టులు (ప్రవక్షలతో పరిహాగ మాకుట 
(కొత్తది గాదు, దుష్టులు పాపమాలకు లోనై దుష్టత్వము చేయుచుందురు. 
అపుడు పవకల బోధ వారు విని దానిని తిరస్కరించి పరిహాసమాడసాగుదురు, 
ఇది వారికిఅలవడును, హృదయములలో పగిపోసము నాటుకొనును,ఆడితొలంగదు, 
1కి. కావ్రునమశక్క్మా_వారుకూడ ఖురానునువిని పరిహోసమాడి దానిని విశ్వసీంపక 
యున్నారు. పూర్యమునుండియు నిటులే జరుగుచు వచ్చెను, దుష్టులు 
(ప్రవక్తలను తిరస్కరించి పిహోసమాడి తుదకు దేవునిశిక్షకుపాతు9తై నశ్తించిరి, 
భక్తులు "బేవునిచే రశ్షింపంబడిరి. 1ఉ,15.జేవదూతలను భూమి పెకి పంపుటఆశ్చ 
ర్యముకాదు, కాని ఒకవేళ ఆకాశ ద్వారము తేఅవంబడి వారు వైకి నెక్కి యాకా 
శయులో పగలంత తిరిగి చూ చిననుఆదుష్టులు సత్యమును నమ్మరు. అపుడుఏదో 
నూయచేయంబడినది* మాకన్ను లకు కట్టు కట్టంబడినది, మావె జాలవిదన్ధచేయం 
బడినది అని చెప్పుదురు, "కావునదుక్షుల మాటలను లెక్క_చేతాకూడదు. - 

16. వల-ఖద్-జఆల్నా- ఫి్-సమా-ల్ర-బురూ-జన్"వజయ్యన్నాహో లిన్- 
నాజిరీన్, 17. వ-హా-ఫిజ్నా-హో-మిన్" కల్టి- స్పై తానిర్-రజీమ్, 18. ల్రల్లామ 

నిస్ -తర-ఖస్-నహ్ఆ-ఫ్రఅత్ బఅ-వూ-వీ.పోబుమ్-ముబీన్. 19. వల్-అర్ జ-మ 

దద్నాపో-వ-ఆల్ -క్రై నా-ఫీహో-రవానీయావ-అంబత్ నా-ఫీహా- మిస్- కుల్లి- మై- 

ఇమ్-మాజూన్ . 20, వ-జ-అల్నా-లకుమ్" ఫీ హో-యఆ-బ్రషవమల్ -లస్ -తుమ్ ఎల 

హూూ-బి- రాజిఖీన్. 21, వ-ఖిన్ -మిన్-మై. ఇన్ “ఇల్లాఇన్షనా-ఖజా- ఇనుహూ- వ- 
ర కీ శీ జ్ఞా 

మా- నునజ్ -జిలువహూ" ఇల్లా-బిఖుద-రిమ్-నుఆలూమ్. 28, 'వ-ఆర్-సల్ -నర్_ర- 

యాహా-లవా-ఖిహా- ఫ-అన్ -జల్నా -మినస్ -నమాజఖ- మాలన్-ఫ- అస్ - ఖైనాకు 

మూహు-_వ-మా-అన్ తుమ్-లవాూ-బి-ఖాజినీన్. 28, వాఇ్తిన్నా- లా నహొను= 

క 

౪ 
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రబ సక-వాుఎవ-యహ్. షురువుమ్-ఇన్నహూ-హ కీమున్ అలీమ్. 

16, దుజీయు మేము ఆకాశములో' రాసులను (బురుజు లను వేసితిమి, 

మణీ చూచువారికీంగాను వానిని అలంకరించితిమి. 17. మణి కోపమునకు పాత్రు 

లన (పతి సైతౌనునుండి మేము వానిని కాపాడి యున్నాము.18, కాని యెవ6 

2న దొంగతనములో విని పోవునవుడు మండు అగ్ని వాని 'వెంటయుడును. 19, 

మజియు మేము భూమిని పజచి ఆందు పర్వతములనుంచి యందు ప్రతివస్తువును . 

నరిగా పుట్టునట్లు చేనీలిమి. 20 మఆజియు నందు మీకొఆకు ఆవోర వసతులను 

కల్పించితిమి, మణి మీకొలుకు మారు ఆహారము పెట్టనివారినికూడ చేసిలిమి, 

21. మణీ (ప తివస్తువుయొక్క_ ఖజా నాలు (బొక (సములు) నూ యొద్దనున్నవి, 

మణీ నియమింపంబడి యున్న తీరున దానిని దింపుచున్నారము, 82, షేము మే 

ఘములను బరువుగా కేయునట్టి గాలులను పంపి ఆకాశమునుండి నీళ్ళు కురి పించి 

తిమి, పీదప దానిని మోకు తొ గనిచ్చితిమి. మణీ మోరు దానిని సేకరించు 

కొనలేరు, 28. మణి మేమే సొణము పోయుచున్నారము, మణి మేమే చంప్ప 

చున్నారము. మల మేమే అందటికిని వారనులము, 24, మతి మిలో ముందుపో 

యిన వారిని మేము ఎఆీంగి యున్నారము, మతీ వెనుక నున్నవారిని ఎణింగి 

తెలిసికొని యున్నారము. 25, మజియు న్నీపభువే వారిని సేకరించును, నిశ్చయ 
ముగా ఆతడు వివేచనా పరుండును సర్వము 'దెలిసనీనవాయను, 

వ్యా! 16.డేవుుడు ఆకాశములో బు రుదొలను చేసియున్నాడు, గొప్ప న క్ష 

(త్రములును రాసులును బురుజులు అనబడును, ఆవి ఆకాశములోనికోటలు. ఆం 

దు చేవదూతలు పారా నిచ్చుచుందురు అని కొండలు విద్యాంనులు పలుకు 

దురు, నక్షత్రములచే ఆకాశము ఆలంకరింపంబిడి యున్నది. చూచువారికి చాల 

ఆనందము గళిగించును. ఆందు గమనించువారికి "దేవుని శ క్రి సూచనములున్న వి 

మానవ్రలు విశ్వసింప వలనన్న చేవదూతలు ఆశాశమునుండి దిగి రానక్క ఆ 

లేదు, వారు ఆకాశమువై నెక పోనక్క_అ లేదు. బుద్ధిమంతులకు భూ న్యార్టీకో 

శములలోనే చేనుని యేకత్వమును చెలువు అనేక సూ చనలుగలవు, 17,18. ఆకా 
శములలో సెతానులకు నెట్టి అధికారము లేదు రాంబోవు విమయములను గూ 
ర్చి -జీవదూతలకు "దేవుని యాజ్ఞ అగు చుండును. దానిని వినుట_కె సెతానులు 

చాల [పయత్నింతురు, కాని వెంటనే ఆకాశమునుండి వారిసై అగ్నిజా గలములు 

పడి సెతానులు నశింతురు. ఎవండెన సైతాను దొంగతనముగ నేేదెన నొక 

మాట బని తవ్పించుకొని పోయిన చో ఆందు అనేక అబద్ధములు చేర్చి తన య 

నుచరులగు. జ్యోతిష్కు_లకుం చెలుపును. వారు రాంబోవ్లు విషయములను గూ 

ర్చి పలుకు అనెక మాటలలలో ఒకటి ₹ెండు నిజము-లె వైనచో (పజలుమోసపోయి 
mt —_— టు ల్ో లలు. దాం నాడాను కం 
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సన్మార్గము వీడి వారిమాట విని దుర్శార్ణములో పడుదురు, 19,20. "జీవుడు |భూ 
'మిని సుచి అందు (ప్రాణులు వసీంచుటకు తేగినట్లు చేసి భూమి కదలకుండ పర్య . 
తములనుం'చెను, అందు కావలసిన ప్రతివస్తువును పుట్టించెను, మానవులకొొలకు 

ఆహారపు వనతులను కల్పించెను, పళువ్రులను వుట్టించి మానవ్రలకులోంబటలు చెను, 

వానికి ఆహారము చేనులో ఒసంగు చున్నాండు. అటులే సేవకులు బానిసలుయూ 

. పీంచునది. వారుతమ యజమానుల “సేవ చేయుదురు, "దేశ్రడు వారికి ఆహారము 
నొనంగుచున్నాండు. ఇదంతయు డేవుని కృపయు మేలును కావున మాననవ్రలు 
దేవుని మేళ్ళను మణవకూడదు. 21, పతి వస్తువును బేవునిచేతిలో నున్నది, తా ' 
ను కోరినవుడు ఎంత లోకములో పంపవలెనని యుచ్చైశించునో అంతే పప్పను, 

దానివలన కొఆతరాదు, సర్వము సమయోచితేముగ "దేవుని శక్తివలన సం 

భవించును. కావున అన్ని వస్తువుల ఖజానాలు డేవునియెన్ష నున్నవి, 22, వాన. 
రాకముందు నీళ్ళతో నిండిన మేఘములను గాలులు తీసికొని వచ్చుచున్నవి, 
వాని వలన నీళ్లు కురియు చున్నవి. అనీళ్లు బావులలోను చెవుల లోను నదుల 
లోను చేరి మానవులకు ఉసయోగ పడుచున్నవి,. అది త్రాగుటకు పనికి, వచ్చు 
చున్నది. దేవుడు. కోరిన వో నీల్లు ఉప్పుగ్శానై (తాగుటకు తగనిదిగా నుండ వ 

చ్చును. కొని అట్లు "దేవుడు చేయలేదు, నీల్లు మానవుల అధికారములో లేదు, 

వాన రానిచో వారు నీళ్లు పరిపింపలేరు. చావులలో నీళ్ళు ఎండిపోయినచో 

సీళ్లు తీసికొని రాలేరు, కావున "దేవుడు తాను కోరినపుడు వాన పంవ్రుచున్నాం 
డు. తాను కోరినవుడు వాన పంపక నీళ్లీకఅవు కల్పించును. 28. పా9ణమ్ముుపో 
“యుట, (ప్రాణము తీయుట దేవుని చేతిలో నున్నది, అందటు నశించిన విదప దె 

వుండు ఒక్క జే యుండును, ఆప్పుడు ఆందటికిని ఆతండే వారనుండు, అన్నివస్తువులు 

"దేవునికి చేరును 24. "దేవునికి సర్వము తెలియును. ముందు గడచిన వారును, 

"వెనుక రాంజోవు వారును చేవునికిం "చెలియును, అందజు వేసిన కర్మములు జే 

వునికి తెలియును. దానికిం దగినట్లు తీర్పు దినయునందు తీర్పు చేయంబడును, 
25, నిశ్చయము *దేవుంయ తాను కోరినపుడు మానవు లందటిని సజీవులుగం బేసి 
తీర్చునకుంగాను ఒకచోట సేకరించును, ఆట్లు చేయుట దేవునికి కష్టము కాదు. 

అది చాల సులభ మైనపని, గోరిలోనున్నను సముద్రములో నున్నను ఆశాశ 

మధ్య నున్నను జుతువుల కడుపులో నున్నను సర్వము చేవునికీం "దెలియును. 
అతంయ తననర్వశక్తి చే అన్నిటిని సేకరించును. 

26. వల ఖద్-ఖలఖ్ నల్ -ఇన్-సాన-మిన్- సల్ .సాలిమ్"మిన్-.పామ-ఇమ్ 

మస్ నూన్, 27, వల్ -జాన్న-ఖలఖ్నావు- మిన్ -ఖ బ్లు-మిన్ నారిస్ి _నసమూమ్. 

26, మణీయు ముఆిగి గనగనమని శబ్దీచు బురద మట్టితో మేము ను 
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నుష్యుని పుట్టించితిమి, 27, దీనికిముందు జ్యలించు అన్నీతో జిన్నాతులను మేము 
పుటించితిమి, 

అ 

వ్యా॥ 26, ఇక మనుష్యుండు తన సృష్టిని గూర్చి గమనింప వలెను అని. 

వాని వుట్టుకను గూర్చి చెప్పబడుచున్నది, మనుషు్రిండు (ఆదము) మట్టితో సృ 

జంప బడెను మందు ముజీగిన బురదతో ఆదముయొక్క- శరీరము చేయలుజెను, 

ఆది యుండి కావి గనగనమలి (మోగుస్థితికీ వచ్చి ఆత్మ ప్ర వేశించునట్టి స్థి నీతి 

పొందలా బేవునియాజ్ఞ చే నందు ఆత్మే (ప్రవేశించెను. అస్రడు ఆదము మానవు 

లకు మూలపురుషుడుగా “సర్ప డను. 27. మనుష్యుండు పుట్టక ఫూర్వము, జిన్నా 

తుపుశ్ఫైను. జన్నాతు అగ్ని జాలనులలో పుట్టింపం బడెను, వాని "సంతానమే 

సెళోనులు, ఇల్లీసుకూడ అందు చేరినవాంజే. 

98. . వలల్ -ఖాల-రబ్బుక-లిల్ - -మలా-ల్లికతి-ఇన్నీ ఖాలిఖుమ్-బష రమ్- 

మిన్ సరె -సాలిక్ మిన్"హాను-ఇమ్- మస్-నూన్, 29. ఫ _ఇదా-సవ 'వ్వెతువ-నఫ 

భ్తుఫీహి-మిర్రూ హీ-ఫ_ఖ ఊ-లహూాసాజిదీన్, 80. ఫ-సజదల్ -మలా-ఖక 

తు-కుల్లు- హుమ్ -అజ- మడఊాన్, 82. ఇల్లా” ఇబ్లీస అబా-ఆన్ -యకూన-_ మతస్- 

సౌజిదీన్' 82, ఖాల- -యా-ఇల్లీను- మాలక-అల్లా-తకాన-నుఆస్ -సాబిదీన్, 8కి. 

ఖారి-ల -లమ్-అకుల్ -లి. అస్ జుద-లి- బషరిన్-ఖలఖ్ -తేహూ- మిన్-సల్- సాలిక్- 

మిన్. ఫపామ- ఇమ్-నమస్ నూన్, రి4 ఖాల-ఫఖ్- -రుజ్ -మిన్ హో-ఫల్ష న్నక -రజీమ్ . 

రక్, వలన్న-అలై-కల్ _లలలతే ఇలా- -యామిద్దిన్ . 86, ఫాల-రల్చి-ఫఅన్-జర్ 

సీ- ఇలా- -యామి-యుబొ ఆసూన్, 87. "ఖాల- ఫలన్నక-మినల్ మున్ జరీన్. 88, 

ఇలా-యామిల - వఖ్తిల్-మలేలూమ్. 89, ఖాల - రబ్బి - బిమా- అగ్ వె వె 

తసీ-ల-జజయ్యి. నన్న-లవామ్-ఫిల్. “అర్జి చల-ఉగ్వి యన్న-వామ్-అక్ “ను మ 

శన్. 40. ఇల్లా-ఇచాదకమిన్ _వుముల్ -ముఖ్ లసీన్, 41 61 ఖాలాహాజా-సిరా 

కున్" అలయ్య-ముస్ - -శఖిమ్' 42, ఇన్న-ఇబాదీ-3 లెస-ల కఅళ లై పామ్ -సుల్ - శా 

నున్ -ఇల్లామనిత్ తబఆక _మినల్-గావీన్. 48, వఖఇన్న" హాన్నమలమాసేన 

హుమ్ -అజ్ మఈన్. 44. లహ "సబ్-ఆతు-అభ్యా-బిన్ -లి-కుల్లి-బాబిమ్ -మిన్ - 

నుమ్-జుజ్'ఉమ్-మఖ్-సూమ్, 
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25. మణీయు న్నీప్రభువు చేవదూతేలలోముణిగి గణగణమనిశబ్దిం మబురద 

మట్టితో ఒక మనుష్యుని సృజించెను, 29. ఆవీదప వానిని సరిగాయేనీ నాయాత 
వానియందు పోసినపుడు మిరు నాయెదుట సాష్టాంగనమస్కా రములుచేయయ 

. అని పలుక గా 80, అపుడు చేవదూతలందటును చేరి” సాష్టాంగపడిరి. తి1,కాని 
యిబ్లీను సాష్టాంగపడువారితో చేరుటకు తిరస్కరించెను. తిల, క యిబ్లీను ! నీశే 
మైనది, నీవు సొష్టాంగపడువారితో చేరకుంటివి అని "జేవ్రయపలి కను. ల8.,ముటిగి 
గణగణమని శ్లష్టీంచు బురద మట్టితో నీవు చేసీన మనుష్యునికి నేను సాష్టాంగ 
పడువాండనుకాను అని యిబ్లీను పలికెను. 84, ఇచ్చటినుండి నీవ వెడలి వామ్ము, 
నీవు దూరముచేయంబడితివి. 85. నులి తీర్పుడినయువలుకు నీకు శౌపమున్నది 
ఆని "దేవుండు నెలవిచ్చెను, 86. ఓ నాపిభువా ! చచ్చినవారు తిరిగి నజీవులగు 
దినమువజకును నాకు విరామ ముసంగుము అని యిల్లను పలిశెను, 87, 88. 
ఆ నియమింపంబడిన కాలము వచ్చు దినమువలుకు నీకు విరామము నొసంగితిని 
అని "దేవుండు పలిశెను. 89. ఓ నాపభువా ! నీవు నన్ను మౌార్షమునుండితప్పించి 
నందున భూమిలో చారి నందలి కిని పాపములు మంచివిగా కనబడునట్లు చేయు 
దును, మణీ వారి నందఆిని సన్మారయునుండి తేప్పింతును, 40. కాని వారిలో 
నీవు ఎన్నుకొన్న నీభక్తులను సన్మార్హమునుండి త వ్చింపంజాలను అని యిబ్లీను పలి 
కను, 41. లది భక్రిమార్లము, సజు గా నాకు చేరునది. 42, నాభక్తులపై క్ బు 
లము సాగదు. శాని దుర్మార్లులలో నెపం నిన్ను అనుసరించునో వానికై నీ 
జలము సాగును. కఠి, మణి నిశ్చయముగా నరకము వారందటీకీంగాను లిఖింపంబడి 
యున్నది, 44. దానికి వడు దాషరములు గలవు, (ప్రతి ద్వారమునకుంగాను వారి 
లో నొకభాగము పంచ(బడియున్నది, 

వ్యా! 268, 29. ఇంక యివాళ ప్ట్రయులలో ఆఏదవురుషుండ గు ఆదము యొక్క 
సృష్టినిగూర్చి యు, ఆతనిని "దేవదూతలు గౌరవించిన విధానమునుగూర్చ్సి యు, 
ఇబ్లీసు (సైతాను గర్వించి చేసిన తిరస్కారమునుగూర్చియు చెప్పంబ జుచున్న ది, 
"దేవుండు ఆదమును సృష్టింపక ముంచే నేను మట్టితో మానవుని జేసీ యందు 
సాయాళ్మను పోసీనపుడు మిరు అతనికి సాష్టాంగపడవలెను అని జీవదూతల 
తోపలిఆను, సాయాత్మ అని 'జేవుండు గ "రవార్థము పలికెళు, "దేవని "సెలవుచే 
ఆత్మ, గలి7ను, కావున అట్టు వెప్పంబడియొను. 80; చెవుడు. సెలవిచ్చిన (పకా 
రము చేవదూతేలందజును ఆదమునకు సాష్టాంగపడిరి, 81. కాని యిబ్లీను 
(సైతాను తాను అగ్ని జ్వాలలతో నుకును అనియు మనుష్యుడు మట్టితో 
సృజింవంబజెను ఆనియు తానే (గెస్టుడని గర్వించి జేవునాజ్లనుమాతీ సాష్టాంగ . త i పడలేదు. కిక, అందుకు "దేవుండు నీవు స్వర్షమునుండి నెడలివామ్ము. నీకు లభించి 
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యుండిన స్థానమునుండి తొలంగిపొమ్ము. నీవు దేవుని దయనుండి దూరము 

చేయంబడినివి, తుది దినము (ఖియావుతు) వణుకును నీకు శాషమున్నది, నీవ 

కోపమునకు పాదు(డ వైకివి ఆని చేవుని గెెవయ్యెను, 86, అపుడు యిబ్లీసు 

నేను నాయిపష్ట( ప్రకారము చేసీకొనుటకు తుది దినమువలికు నాకు గడువు (విరా 

మము) నొనంగుము అని పలుకగా 587. 88. సరే నీకగడువిచ్చి తిని పొమ్ము ఆని 

"దేవుని నెలవయ్యెను. 89, ఓ దేవా! నా ఉన్న తస్థానము పోయినది, ఎవని 
వలన నాకు ఈదుర్లకి పట్టినదో వానిని వారి సంతానమును మోనపుచ్చెదను. 
వారు ఇపాలోకభోగములలో పడి సన్మార్షమయు వీడునట్లు శేయుదును, పాపములు 

'మంచివిగా కనుపడునట్లు మేయుదుము, వారు పాపనిమగ్ను వై నీసనా a 

రమ వీడుదురు. కాని నీవు ఎన్నుకొన్న నీభక్తులను నేను మోసశుచ్చంజూలను, 
వారు నొమాయతో(బడరు అని మనుమ్యులయందు తనకు(గల డేషేషమును 

సెతాను వెల్లడించెను, 4|. భక్తులుపోవు భక్రీమార్లము నన్ను చేరును. ఆందు 

వలాటి వంకరలు లేవు, అది సరియైన తోవ భ కిమార్లమునందు పోవువారు 
ఇస్టీసు మూానములకు లోంబడరు. వారు సన్మార్లయునందు ధ్ధరముగాం బోయి 

స్వర్గము పొందుదురు, ఎవరు ఇ్రన్లీనును ఆనుసరింతురో వానితలోంబాటువారు కూడ 

నరకములో. బడుదురు అని హెచ్చరించెను. 492, ఓ యిల్లీను ! వా స్తవమగ 
నేను ఎన్నుకొన్న నాభక్తులయె నీబలము గాని యధి కారముగాని చెల్లదు. వారు 

నీమాయలకు మోసపోరు, శాలి దు ర్మార్షులు నూత్రేము నీవూయలకు మోస 

పోయి నశింతురు. 48, నీకును నీయనుచరులకును నరకము విధింపంబడి 
యున్నది. అందు సదా యుండవలనీవచ్చును, కశ, నరకమునకుఏడు ద్వ్యారములున్న వి, 
పాపాత్ములు వానినుండి నరలోకముళో (ప్రవేశింతురు. కొండు వి ద్వాంనులు, 
నరకములో ఏడు దర్గాలు (ఆంతన్థులు) గలవు. ఒశటిపె నొకటి యుండును, 

అన్ని టికం్ళు క్రంద నుండు భాగము చాల ఫఘోరమై నది అని పలుకుదురు, 

శర. ఇన్నల్ "ము త్తఖీన-ఫీ"జన్నా తిన్-వ-ఉయూనిన్. 46. ఉర్-ఖులూపాశ 
' ఉడీ జా అరి a బి-సలామిన్ -ఆమినీన్ , $7,వ-నజ అనా-మా- ఫీ-సుదూరిహిమ్-మిన్ -గిల్లిన్- ఇఖ్ 

వానన్ "అలా 'సురు-రిమ్-మత-ఖాబిలీన్, 48, లా-యముస్సు-హుమ్ - ఫీవశనన 
బున్-వమా-వుమ్ -మిన్హో బి-యుఖ్-రజీన్, 49. నబ్బీ-ఇబాదీ-అన్నీ -అనల్ - 

గఫ్రారుర్ రహీమ్. 50. వ-అన్న -అజాలీ-వువల్ొ-అకాబుల-అఫీ వ్. 
45, నిశ్చయము గా భక్తులు స్వర్లవనములయందును, ఊటలందును 

వసీంతురు. 43. నురశ్షి తము గాను కౌంతియుతయమ గాను అందు (ప వేశింపుండు 
అని వారితోం జెప్పంబశును, 47. మజి వారి హృదయమాలలోనున్న కపట 
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మును మేము తీసీవేయుదుము. వారు సాహూాదరుతై పీఠములపై ఒకరికొకరు 

ఎదురుగా కరూర్చుందురు. 48. అందు వారికి ఏలాటి కష్టముగలుగదు. నులి అచ్చటి 

నుండి వారి నెవరును వెడలంగొట్ట-జాలరు, 49, నేను శ్షపించ వాడును, దయా' 

భుడును అనియు, 60. మళీ నాళిక చాల కఠినమైన శిత అనియు నాభికు 

లకు. చెలుపుము. 

వ్యా! కర, ఇందు భక్కులయ్ లభించు ఫలితేమునుగూర్చి చెప్పబడి యెను, 

పాపముల విడనాడి భ_క్రిఫూర్వుకముగ నత్కా-ర్యములు చేసిన భక్తులు పర 

లోకమునందు స్యగ్గముపొందుదూపు, అందు వనములు ఊటలు గలవు. వారందు 

వసించి ఆనండింతురు. 46. 'స్వర్ణములో ఓ భక్తులార! మూ శేలాట్యిదుఃణుములు 

గాని కష్టములు గాని గలుగవు, మిరు సురకీతముగా శాంతితో స్వర్ల్షములో 

(ప్రవేశింవుడు అని చెప్పంబడును,. 4&7. స్వర్షములో ప్రవేశించిన కదప వారి 

హృదయములో ఒకరినిగూర్చి మజీయుక' రికి కపటముండదు, "దేవుండు స్వర్లనివా 

నుల హృదయములను పరిశుద్ధము గాం జేయును, వారికి పరస్పరము అసూయో 

యుండదు. సహో దరులై చాల (సేమగలిగి ఒకరినొకరు చూచి సంతొమీం 

తురు. స్వర్లవాసులు గారవముతో పీఠములవై కూర్చుండి ఒకకికొకరు అభ 

ముఖ్ములై సంఫాపించుచు ఆనందింతురు, 49. భక్తులు స్వరముల సదాయుం 

దురు, వారి శేలాటి రోగముగాని, కన్గముగాని, 'దుకిఖముగాని లభింపదు, 

వారు అన్నివిధముల సుఖముపొందియాందురు. వారిని అచ్చటినుండి "వడలగొట్టు 

వాంజెవండును లేడు. 49, 50, "దేవుండు భక్తుల పొపములను క్షమించి కరు 

ణించును, అటులే పాపములు చేయువారిని శిశ్చించును, కావున దేవుని దయను 

ఆకించుచు, జేశునికిక్షకు భయపడు చు నుండవలెను, 

ర్], వ-నబ్బీహిమ్-ఆన్ -జై ఫాఇ(బ్రాహీమ. 52. ఇజ్ దఖలూ-లలైహి- 

ఫ-ఖాలూ-సలామన్-ఖాల ఇన్నా మిన్ -కుమ్ -వ-జిలూన్ , కరి, ఖాలూ-లా-తౌ- 

జల్-ఇన్నా- నుబప్--ప్ రుక-బి. గులా-మిగు-ఆలీమ్ * రశ్మీ ఫాల- అ-బప్.షర్ -తు 

మూనీ.లలా.అమ్.మస్-సనియల్ -కీబరు-ఫ-బిమ-తుబప్ వి-రూన్. 55, ఖాలూ 

బప్-షర్నాక-బిల్-పఖఫ ఫలా-ఠవమ్-మినల్ -ఖానితీన్. 56. భాల-వమన్- 

యఖ -నతు-మిర్-రపో మతి-రబ్బిహీ -ఇల్లక్ -జాలూన్. స్, ఫాల-ఫమా-ఖ ఛ్ 

బుకుమ్-అయ్యు-హాల్ -ముర్ -సలూన్ , 58. 5 ఖాలూ-కన్నా "ఉర్ -సీల్నా-ఇలా- 

ఖామిమ్ ముద్ -రిమోన్. 59. ఇల్లా-ఆల-లూతిన్ -ఇన్నా-లమునుజ్ఞూవాుమ్- అజ్ 

మఈన్. 60, ఇల్లమ్ రఆ-తహూ-ఖద్దర్నా- ఇన్నహ-లమి-నల్ - గాభబిరీన్, 
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51. మణీయు ఇ(బాహీముయొక్క_ ఆకతిథులను/సార్చి వారికీ -దెలుపుము, 
వారు ఆతని యొద్దకు వచ్చినవుడు సలామ్ అని పలికీరి, అపుడు ఇ(బాపీమయ మాకు" 
మోవలన భయముగలుగుచున్నది అని పలిేను, 52, వారు నీవు ఛభయపడవలదు, 

సీకు ఒక సా నముగలపుత్రుండు' గలుగును ఆని మేము నీక సువార్త వినికించు. 

చున్నారము ఆని వారుప పలికిరి, 58, ఏమి నాకు ముసలిత నమువచ్చి నవుడు నాకు 

సువార్త వినిపించు చున్నారా ? ఇశ చేనిగూర్చి నువ్నార్త వినివించుచున్నారు. 
అని పలిశిను, 51, మేము నిజమైన సువార్తను నీకు వినివించితిమి, కావున నీవు 

ఆశను విడనాడు వారీతోం -జేరకుము అని వారు పలికిరి. 55. దుర్మార్గులు తప్ప 

ఎవడు తన (ప్రభువు యొక్క కృృపనుండి ఆశ వదలును అని పలిశను, 56, మణి 

ఓ చేవదూతలార! మాపని యేమియని యిఛాహీము-పలిశెను. 57, పాప్పుతై 

నట్టి జనుల యొద్దకు మేము పంపంఒడితిమి, €8, కాని లూతు యింటివారి 

నంపత్రిని మేము 'రక్షింతుము. కాని లూతుభార్య వెనుకయుండిపోవు వారిలో 

చేరును అనీ మేము నియమించియున్నారము అని వారు పలికిరి. 

వ్యా॥51, 52 దేవం ల్రిందుడేవదూతలు ఇ(బాహీము ప పోవ క్ష క్ష యొద్దకువచ్చి 

నపుడు ఆయనవారిని అతిథులని తలు చిఆవుదూడను కాల్చి తెచ్చి తిననని పలుకంగా 

వారు తినకపోవుటవలన ఆయన భయపడుట మొదలగు విషయములు చెప్పం 

బడునున్న వి. వీనివి వరము - సూరమే వూదులో గడ చిని, ఇచ్చట చూచు 
కొనేది, 58, నీవు భయపడనక్క_అ లేదు, నీవు సంతనీంపుము. నీకు మనలితన 
ములో "దేవుని కృపవలన మంచి విద్య, జై జానములుగల వుత్రుంయు గలుగును 

అని శ్రైర్యము చెప్పిరి. ఈసువార్తను అనుసరించి పా(జత్ ఇ(టాహీము ప్రవక్తకు 
బీబీసారాయందు ఇస్హోఖు పుక్షైను. 54. ఇ్మబాహీమును ఆతని భార్యయును 
ముసలివారు, ఆ మునలి తనములో బిడ్డ గలుగును అను వార్త విని ఆశ్చర్యము 

నొంది ఇంకను ఆ వార్తను నిశ్చయముగా వినవలెనని వమి 0 మీరు ముసలితన 
ములో నాకు బిడ్డ గలుసను అని పలుకుచున్నారు అని ఇబా9హీము -జీవదవూత. 
లలో నడిగిరి, కక, అందు దేవదూతలు నొక్కి. తిరిగి సువార్త వినిపించి ఆశ 
వదలకుము అని పలికిరి. 56, దానికి "నేను 'జేవుని కృపగలుగను ఏ అనియే ఆశగిలిగి 
యున్నాను, దుర్గ్మార్గులు ఆశ వదలుదురు, నేను అట్టివాండనుకాను. ముసలితేన 
ములో నాకు బిడ్డ గలుగును అని నేను 'బేవునిశ కిని కొనియాడుచున్నాను అని 
పలి నెను, 57, ఏమి మారు ఈసువార్శను తెలుగ్రటశే వచ్చినారా? తేడా" 
వేటుపనికూడ మోకుగలడా ? అని యి[బాహీము -డేవదూతల నడిాను. 

55, అన్రడు మాకు ఇంకొక పనిచేయవలసీయున్నది, అవిళ్వానుతైన పాపుల 
యొద్దకు పోయి వారిని నశింపంచజేరువ లెను, అందు లూతుపవక్త యింటివారిని' 
రకీంతుము. వారు శిత్షనుండి రక్షణపొ.ందుదురు, కాని లూతుభార్య ఆవిశ్వా. 
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సులతోంభాటు శిక్షకపాాలై నశించును, ఆట్టునియమించియన్నా రముఅనిపలికిరి. 

61. ఫలమ్మా-జాఆ-ఆల-లూ తి"నిల్-మర్ -సలూన్ . 62,ఖాలఇన్న కుమ్ 

ఫాయుమ్ -మున్ -కరూన్, 68. ఖాలూ-బల్ -జీనాక బిమా-కానూ-కీపి- యమ్ . 

త్రరూన్. 64. వ-ఆ లై నాక-బిల్- హూఖ్ ఖావ-ర్షన్నా-లసాది"ఖూన్. 65, ఫ-అస్రి 
. వారి నం por] ర్యా 

బి-అవా-లిక-బి. ఖల్ -అమ్-మినల్ --౩ లి-వల్-తబిఅ-అద్-బార-వుమ్ - వలా- 

యల్ -త ఫీ త్ 'మిన్-కుమ్- అనా దుశ్-వమ్-జూ- మైసు-తూమరూన్. 66.వ-ఖ టై ' 
నొ'ఇలై హీ"జాలికల్ -అ|మ-అన్న"దాబిర-హాడలా ఇ - మఖ్ొ తూడమ్- ముస్- 

బిహీన్. 
61. ఆ విదప ఆ దూగేల్కు లూతు యింటికి వచ్చిరి. 62. నిశృయముగా 

మిరు [కొత్త మనుష్యులుగా నున్నాశే అని పలికను. 68- లేదు, వారు 
(అవి శ్యానులు) చేని విషయము వాదించుచుండిరో దానిని మేకు. తీసికొనివచ్చి 
సారము, 61 మణి మేము నిజమైనమాటను తీసికొనివచ్చివారము, మణి మేము 
సత్యము పలుకుచున్నారము. 65. కావున నీవ కొంత రాతియుండగ నే నీ 

యింఖిపారిని తీసికొని వడలుము, మణి నీవు వారివెనుకనే పొమ్ము... మాలో. 
నెవరును "వనుక తిరిగి చూడకూడదు, మణీ మీకు ఆజ్ఞయెన చోటునకు "వెడలి 
పాండు ఆని పలికిరి, 66. మతి లేల్పవారునరికి ఈజనులు నిరూ లింపంబడుదురు 
అని లూతునకు సుచేశము పంవితిమి. 

వా్య॥ 61. "దేవదూతలు లూతు(వక్త యొద్దకు పోయిరి. ఆయన "దేవ 
దూతలను చూచి గుర్తింపక మారు ఈయూరివారుకాళే. కొ తవారలుగా. 
నున్నా అని అడిగిరి, లూతుపివ క్ర ఉండు (గామమువారు చాల దుర్గా 

రులు. ఎవ్నరెన అతిథులు వచ్చినవారిని చెజచుచుండిరి. అందుకు లూతు[పవక్త 

భయపడెను. దానికి చేవదూతేలు నీవు భయపడవలదు. మేము మనుమ్యులము 
కాము, "దేవదూతలను. చేవుని శిక్ష్నరాదు ఆని అవిశ్వాసులు వాదించుచుండిరి 
గడా! అది నీవు వచ్చును అని పలుకుచుంటివి గదా! శిక్షనే తీసికొని వచ్చి 
నారము, దుష్టులు నళింతురు, తెల్లవాణుసరికీ ఆ శిక్ష గలుగును, కావున నీ 
యింటివారిని కొంత రా (త్రియుండగ నే తీసికొని బయలు చేరుము. నీవు వారికి 
వెనుక నెనుక పోవలెను, ఎవరును తిరిగి చూడకూడదు. మోకొజుకు నియమింపం 

బడిన దేశమునకు పొండు అని పలికిరి, ఆదేశము సిరియా అని విద్వాంసులు - 
పలుకుదురు, 65. దేవుడు తన దూతల మూలమున అవిశా(నులు తెల్లవాలి 
సికి నిర్మూలింపయబడుదురు అని లూతుప్రవక్తకుం 'దెలివెను, 
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67. వబాల-అవ్*లుల్ మదీనతియస్-తబొ-విరూన్. 68.ఖ ల-ఇన్న 

హోఉలాబ..దే ఫీ ఫలా-తఫ్. జహూన్. 69.వత్త-ఖుల్లాహ-వలా-తుఖ-జ
ూని. 70, 

ఖా 
ఎనీ జాతి 

అనలా 

ఇన్-కున్తుమ్ -ఫాఇలీన్, 79, ల-అమ్ రుక-ఇన్నవుు మ్-లఫీ-సక్ -రతిహిమ్-య 
అ 

చి వాతో 

లూ--ఆవ 'లమ్-నన్ -హాక-అనిల్ - ఆలమాన్* ₹1, ఖాల-హాఉలాఖఇ-బనాతీ- 

మవూన్. 75. ఫ-అఖ-పర్-వుముస్- సేహరు-ముషి)ఖీన్. 74. ఫజ-అల్నాహో 
అథో అమా 

చేలియప+-సాఫిలపే.వ-అమ్-తర్నా-లై హామ్-హిజా-రతమ్' మిన్ - సిజ్జీల్ ॥ 

75. ఇన్న-ఫీ జాలిక-ల-ఆయా-తిల్ --లిల్ ముతే-వస్పీమోన్. 76. వ ఐఇన్నపహా-ల.బి- 

సబీలిమ్ -ముఖీమ్ «17. ఇన్న-థీజాలిక-ల-ఆయ-తల్ -లిల్ -మూూమినీన్ , 

= 467, మణి పురజనులు సంతోషములు చేయుచు వచ్చిరి, 68, వీరు నా 

యతిథులు, కావున మారు నన్ను అవమానింపకు(శు. 69, "దేవునికి భాయ పదుం 

డు, నామానము తీయకుండు అని లూతు పలికెను, 70. ఏమి ! నీఐవ్వరికిని ఆ 

తిథ్య మియ్యకూడదు అని మేము నిన్ను నివేధించి యుండలేదా ! అని వారు ప 

లికి. 71. మారు చేయవలెనన్న ఈనా కుమార్తె లున్నారు అని లూతు లి 

శెను, 79. (ఓ మహాన్ముదు) నీ జీవముయొక్కే- యమాన- నిశ్నయముగా వారు తే 

మ -కేపులోపడి చేవులాడుచున్నారు. 7శి. ఆవిదప ఉదయము అగుసరికి వారిని 

భయంకరమైన కేక (నబ్బము) వచ్చి పా్టును. 74. పిదప మేము ఆవురమా తల 

కీందులగం జేసి వేసితిమి, మతి వారివై గులక రాళ్ళను కురివించితిమి. 75,నిశ్చ 

యముగా నిందు ధ్యానించు (గమనించు) వారికి సూచన లున్నవి. 76, మణీ 

ఆ పురము వచ్చుపోవు మార్గమునందున్నది. 77, నిశ్చయముగ నిందు విశ్వాసుల 

కు సూచన లున్నవి, - 

| వ్యా॥ 67. లూతు ఇంటికి సుందర వంతంలైన మగవారు వచ్చినారు అని 

వురమువారు విని సంతోషములు చేయుచు దుర్చుద్ధిత్ లూ తు'యొగ్మకువచ్చిరి, 

దీని వివరము సూళలేహూదులోను సూరేఆరాఫులోను వ్రానియున్నాము. అచ్చ 

ట భూచుకొ నేది. 68. అపుడు లూతు (ప్రవక్త వీరునాయతిథులు. అతిథులను 

అవమానించట నన్ను అవమానించుటలే, కావున వారి జోలికి పోకుండు. "దేవుని 

శిక్షకు భయపడుండు, దుష్టత్వము వదలు(డు, నామాటలు విని అతిథులను అవమా 

నింపకుండ, లేనిచో నామానముపోవును ఆని లూతుపలినెను. 68. ఆందకుదుర్యా 

రులు మేముదీనికిముం దేనీవుఎవ్వనికిని అతిథిగాని లుపకూడదు, అనిని వే.ధించికిమి 

సీవుమామాటవినలేదు. కావుననీవే నీచేతులారఆవమానముపొందుచున్నావు అని 

పలికిరి. 70. వమి మగవారిలో సంభోగముచేయుట చాలఅసప్యా కార్యము గదా! 
అననా వానా పల ot నలో క మాలలు చనాగా _ _ ఇటా అణా దానా అమమ వానా 
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అట్టిది చేయుటకు మా'రెట్టు సాహాసింతురు. నాకు కుమా -ర్తెలువంటి వార 
లగు మాభార్యలు మీయొద్ద నున్నారు, వారితో మా కోరికలను ధర్మమార్లమున 
నెటి-వర్చుకొనుడు తస్పు[త్రోవల వోవకుండు అని లూతు పలి్మాను. 72, ఇందు 
"జేనుండు సహాజ త్ ముహమ్మదు వారిని సంబోధించుచున్నాండు. వారిని గార 
వించి వారి జీవముయొక్క (ప్రమాణము చేని పలుకు చున్నా (డు, దుషులు తేమ దు 

అ 9 లు - 'ర్మార్టమనెడి _కెపుళలో పడి 'తెలివితవ్పి “దేవులాడుచుదుర్మా క్షులెపోవుదున్నారు, 
వారికీ చావువచ్చిన విషయము వారికి. 'బెలియక తమ కోరికలను నెల వేర్చుకొ 
నుదుమని సంతోషములు చేసి ఆనందించుచున్నారు, 78,74, తుదకు ఉదయమగు 
సరికి భయంకర మైన ఘోరశబ్రము గలిగను, ఆపురము తల[కిందులుగ_వై వైనుండి 
రాళ్లు రురిన్సీ దుష్టులు నశిం-దిి. 75. లూతు జనులు వృ త్తాంతములో గమనిం 
చువారికి సూచనలు గలవ్రు. చూడుండు! దుష్టులెల్టు గర్వించి పాప కార్యము 

వ్ nn 

చేనీరో! తుదకు ఎట్టు వారు నశింపంబడిరో! కావున (పవ_క్తలను విరోధించువాి 

గతి యిటు కేయని (గహింపవలెను, 76. మళ్కానుండి సిరియా దేశమునకు 
వచ్చుపోవ్రు మౌార్తమునందు ఆవురమున్నది. దాని పాడుపడిన గుర్తులున్నవి. 77, 

ఇట్టి పాడుపడిన యూర్లను చూచినచో విశ్వాసులకు భయభక్తులు గలుగును. 

అందు సూచనలు గలవు, దానివలన వారికి భక కుదురును, 

75. వఖఇన్ -కాన-ఆస్ -పోబుల్ -ఐ కతి-లజాలి-మాన్. 70, ఫన్-తఖమ్నూ. 

మిన్ -వనొ "వ ఇన్న హువూ-ల-బవి-ఇనూమిమ్-ముబీన్. 

7రి, నిశ యోముగా వన నివాసులు దుర్మ్శాక్యులె పావ్ళులె యుండిరి. 79. 

కావున మేము వారినుండి బదులు తీసికొంటిమి, మి ఈ రెండు పురములు స్పష్ట 
మైన తోవలో నున్నవి, 

వ్య్యా॥ 78,79, వననివానులు (అస్ హోబుల్ వికా)వుఐిబు వివక్ష యొక్క 
జాతివారు. నుఐబు ఆజనులను బోధించుచుండెను, ఆజనులు, వి గహో రాధన, దో 

ిడ్కి కొలత, తూకములలో మోసము చేయుట మొదలగు పాపములలో పడి దు 
'ర్మార్షుల యుండిరి. వీరు మద్యను పురయులో నుండిరి, దానికి చేరువన వనముం 

డెను. అందుకూడ ఆ పావులు నివసించుచుండిరి, వారు 'దేవుని శిక్షకు పాత్రులై 
నళించిరి, వారిపొపములకు ఒబదులుగ వారు శిక్షకు పాశై రి. లూతువారి వురము 

ను షువిబు వారి ఫురమును మక్కా_నుంగి సిరియాకు సావు కూటలో నున్నవి. 

దానిపాశుపడిన ప్రదేశములు బాటసారులకు స్పష్టముగ కనంబడును, ముఐబు జ 

నులను గూర్చి నూర యుహూూదులోను ఆరాఫ్టళోను [వాసీయున్నాము* 
వానే ల అయ్. నామాని 

80. వలఖద్ -కజ్-జబ-అస్ -హోబుల్-హీజ్ రిల్ -ముర్ -సలీన్, ర1, వ-ఆ 
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జి . బడా ఈ 

_తెనావామ్. _ఆయాాతినా-ఫ-కానూ-అన్ హో- ముల" రిజీన్. ర2, వ_కానూ. 

యన్-హాతూన-మినల్ -జ జి బాలి-బుయూ- తన్ -ఆమినీన్. 88, ఫ-అఖు-జత్ - ము 

మస్ సెహుతు-ముస్-బిహీ -వికీన్, 84. ఫమా-ఆగ్నా-లన్ -వుుమ్-వూా-కానూ-యక్ - 

సీబూన్, 

80. మణీయు నిశ్చయముగా హిజ్ నివాసులు ప్రవక్తలు సత్యవంతు 

లుకారు అని పలికిరి, 81, మలి మేము వారికి మాసూచనల నొనంగిపిమి కొని 

వారు వానినుండి ముఖము (తిప్పుకొను వ్నారెరి, 82, మజణీవారు పర్వతములను 

తొలచి సురఖ్నీతముగా ఇండ్లను నిర్మించుకొనుచుండిరి. 88, ఆవిదప ఉదయము 

అగుసరికి వారిని భయంకరమైన శద్దిము వచ్చి పళ్లను, రీ4. వీదప వారికీ తాము 

. సంపాదించుచున్న ది పనికిరాబేదు. 

వ్యా! 80. హిజ్రీ నివాసులు సమూదు జాతి, వీరిడేశముూవురు హిట్ ఇది 

మదీనా పురమునకు ఉత్తర దిక్కున నున్నది. పాజిత్ సాలివా ప్రవ కృ సమూ 
వారిని బోధించెను, కాని వారు ఆతనిమాట వినక నీవు ఆసత్య్య మాడునున్నా 

వు అని తిరస్కరించిరి, ఒక్క (పువక్తను తిరస్కరించిన ఛో (పవక్ష్ లఅందలిని తిర 

స్మరించినట్ల గును, కాబట్లివారు ప్రవక్త కోలు అసత్య వంతులుఅనిపలికిరని చప్పంబడి 

యును, రీl. సమూదువారికీ దేవుని సూచన అగు ఒం'కు వచ్చెను, ఒంక రాతి 

బండనుండి బయలుప డెను, ఇంక ఇతర సూచనలు (మోబీజాలు) సాలిహూ (పవ 

కృ వారికీ చూపెను. కాని వారునమ్నుక తిరస్క-రించిరి. రి£. సమూదువారు ఇహొ 

"లోక్ కార్యములలో పడి తమ సంపదలైపె గర్వించి కొండలు తొలచి యందు 

పెద్దపెద్ద యిండ్లు కట్టు చుండిరి, మఆ$ి యిట్టి స్థిర మైన గృహములలో నెటి ఆస 

దరేదు అని నిర్భయు. యుండిరి. 88, 84. తుదకు "దేవుని శిక్షకు హాజ్ (సమూ 

దు వారు పాలై నళించిరి, అపుడు వారి కట్టడములు వారి సంపదలు ఏమియు 

పనికి రాలేదు. జీవుని శీక్షనుండి వారిని రశ్రీంపలేదు. కావున భక్తులు అట్టివారి 

పొడుప్తరమలను చూచినచో భయభక్తులతో జీవుని ధ్యానించి న అట్టి శిక్షనుం 
డి "దేవుడు రక్షించు గాత అని వేయకొన వలెను. వినోదముగా నట్టే ప్రరములను 
చూడకూడదు, 

85 ,వ 'మా-ఖలఖ్ -నస్-సమా-వాలతి వర్-అర్ జనమా బెనవునూ- ఇల్లా 

॥ బిల్ -హాఖ్ ఖి-వఇన్న-స్ -సాతత-ల-ఆతి. యతున్-ఫస్- -ఫ కవన సఫ్- = 

మోల్. 86, ఇన్న. రబ్బక-హువల - "ఖుల్లా- ఖల్. అలీమ్. 87, వలఖద్- ర _తెనాక- 

నబ: అమ్-మినల్ .మసఫొనీ వల్- ఖుర్ ఆనల్ ఆజీమ్, 88. వలా-తముద్దన్న_ఐ నై ఐి “నైక 
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తీ క్ బాది ఇలా- మా-మ త అ-నాబిహీ-ఆవ్ -వాజమ్-మిన్ వుమ్-వలా-తమై “జన్ - అ₹- 

నజీరుల్ - 

తనీమోన్, 91, అల్ల-బీన-జఆలుల్. 
ఖుర్ -ఆన జీన్, 92. ఫవ"రబ్బిక-ల-నస్ -అలన్న -వ్యామ్- అవ్ _వశన్ 08.2 

హిమ్-వఖ్ -ఫిజ్.జనాపాక-లిల్ -మూమిన్లిన్. 89, వఖుల్ -ఇన్నీ -ఆనన్- 
ముబిన్. 90, కవూ"అన్-జల్నా -అలల్-ము ఖ్- 

an అమ్మా ల 
—_o చీ కా 

ల అ ది శానూ-యఆ-మలూన్, 94,ఫన్-దఅ-బినా-తూమరు-వ.ఆత ప. ౮ ల్ యువ్0 ' 
ర _ 1 _ = _ 

mi ల కీన్, క, ఇన్నా-క ఫై నా-కల్ మున్ -ఈ వ్ బేఈన్, $6,అల్ల-జీన-య -ఆలూ 
నామఅల్లాహి-ఇలా-హన్-ఈఖర-ఫ-సౌఫయలాలమూన్. 97 బృవడానూ 
ము"అన్న క-యజీఖ్స-సద్ రుక-బివా-యఖూలూన్. 98, సనబ్బికౌం-బి-హమది-ర 

అటి [రా అవాలని బ్చీక_వ వమ్-మిన స్ -సాజిదిన్, 99. వఅబుద్- రబ్బక- పా-త్రా- యాతియకర్- 
యఖీన్. 

85. మజియు మేము ఆకాశములను భూ మిని వానిమధ్య యున్న వానిని 
వృథాగా పుట్టించలేదు. మంకీ నిశ్చయముగ తీ ర్పుదినము "రానున్నది. కావున 

నీవు బాగుగ (వారిని) మన్నింపుము, 86. నీ ప్రభువే వుట్టించువాండును సర్వము 
చెలిసిన వాండును, 87. ముటీ మాటిచమూటి॥ి పఠింప(బడు వడు వాళ్యములను 
గొప్ప ఖురానును మేము నీకు నొసంగి యున్నారయు. 88. అవిశ్వానులలోని 
పలుతెగలకు మేమొసంగిన సంపదల వైపు నీవు కన్నెతి, మొన చూడకము, మ 
ఆ వారిని గూర్చి చింతింపకుయ, మతి సీవువిశ్వ్యాసులయొడ వినయము వప్రాం 
పుము. 89, మజి నేను స్పన్టముగా భయబోధ నిచ్చువాండను అని ఏ 
ప్రవక్త! పలుకము. 90. 91. “దేవుని గ్రంథమును పలు ఛాగములుగ 
చేసీ వేసిన వారివె శిక్ష మేము వింపినట్లు శిక్షను పంపుదుము. 99,08, 
నీ పభువు యొక్కయాన ! వారు చేయుచున్న కర్మలను గహార్చి వారి నందతిని 
మేము తప్పక (ప్రశ్నింతుము. 94 కావున నీకు ఆజ్ఞ అయిన దానిని వివరముగా 
వెల్లడింపుము, మతి చేవునికి సాటి కల్పించువారినుండి తొలంగిపొము. $5. ప 
రిహ్వాసములాడు వారినుండి నిన్నురవ్నీంచుటకు మేమునీకుణాలుదుము. 96. వారు-డే 
వురితో నికర చైవములను కల్పించుచున్నారు, వారు త్వరలోనే 'తెలిసీకొనదురు 
97. వారు పలుకు మాటల వలన నీహృ దయమునక్రు కష్టము కలుగును అని మా 
కుం 'దెలియును. 98. కావున నీ పభువు యొక్క. స్తోతుములను కొనింధూడుము, 
మణి సాష్థాం గములు చేయవారితో. జేకుము. 99, మతి నీకు నిశ్చయము గ ణా 
వు వచ్చునంత వణకు న్నీప్రభువును నీవు (పార్థిం చుచునుండుము, 

1065. 
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వ్యా॥ 85. భూమ్యాకాశములను "దేవుండు వృథా గావి జే చనము లేకుండ 
సృష్టీంప లేదు, నాని సృష్టి వలన గొప్ప కార్యము "నెజి వేరవలసీయున్నదది. అన్ని 

తీర్ళానములు సంపూర్జము గ తీర్పు దినమనందగును, కాయిట్టి అదితప్పక వచ్చు 

ను. ఆపుడు అందణీకర్మల తీర్పు అగును, కానన ఓ వుహామ్మదు! నేను నుత 

(పచారము చేసితిని. కాఫిర్లు నమ్మతించుట లెదు ఆని చింతింపకుము, వారు “పె 
ట్టుభాధలకు నీవు సహించి వారిని క్షమించి మన్నింపుము. తుదకు "జేవుని సెలవు 
వచ్చును అని చేవుని సెలవు, రర. దుఖ్టులు చేయు అక్రమ ములునునీవ్రవపింంచు ఢీ పిక 
యు "దేవునికి. చెలియను, అఆతండే సృష్టైక్ ర్త, ఒకతూరి మానవులను న ట్రించిన 
దేవునికి తిరిగి మానవులు చచ్చిన విదప వారిని సజీవులు చేయుట కష్ట ము"కొద్ము 
అపుశు (ప్రతికర్శకుం దగిన, ఫలితము లభించి తీరును. 67. నమాజులో మూటిమా 
టికి పఠింపబిడు వడువాక్యములు _ నూరయీఫాతిహో లోనివి" ఇవి చాల 
మహీమగల వాక్యములు, ఇవి ఖురానునకు (వారంభమున నున్నవి, ఈ యీడు 
వాక్యములలో నున్న విషయములు మిగిలిన ఖురానులో వివరింపంబడును. గొప్ప 
ఖురానుకూడ సూంేఫాతిహోను ఆన్వయించును, ఇట్టి గొప్ప విషమయముగల . 
సూరాను దేవుండు సీను (పసాదిం చెను, కావున ఓపివ క్ర! అవిశ్వాసులు “పెట్టు 
బాధలకు లెక్క. చేయకుము. ర8. యూదులు" మొడలగు అవిశ్వానులకు ఇపాలోక 
సంపదలు గలవు, అవి నళించునవి, వాని_వెపు 5 న్నెత్తిమైన చూడకూడదు. కా 
ఫీర్లు ముసళల్ళాములు కాలేదే ఆను చింత నీకువలదు, మత[పచారము వేయుట 
య నీపని, వుజీముసల్మానుల విషయము కనికరము గలిగి వారియెడ వినయము 
వహించుట నీపని. అకపుచేయుట వలన ముసల్మానులకు మనళా బంతి గలుగును, 
89.ఒకరువిశ్వే సించిన విశ్వసింపకపోయిన నీకు బాధ్యత లేదు, నిషని (పచారము నేనీ 
భయబోధ నిచ్చుట ఆని (పవ_క్తకు చేవునిసిలవు. 90, యూదులు నానీలు తమ 
తమగ) థములను భాగములుఫౌ గములుగం చేసీ కొన్ని టిని నమ్మి కొన్నిటిని తిర 
స్మరించి "దేవుని శిక్షకు పాళైరి, అటులే ఖురానును నమ్మునివారివై "బేవుని 
శిక్ష వచ్చును అని హాచ్చరింపం బడియను, 92,98. తీర్పు దినమునందు ఆవి 

_ శ్వానుల నందణిలతోను మిశెందులకు విశ్వసింపలేదు. మాెవరిని ఫూజించితిం, 
మారు (పవక్తలం గూర్చి యట్లు పవ ర్రించితిరి, 'చేవుంయ ఒక్క.ండు ఆనిమాళం 
దులకు నమ్మలేదు అను ప్రశ్నలు "దేవ్రండు ప్రశ్నించునుః 94,95. ఓపవ క్ర! 
నీవు మత ప్రచారము చేయుము, "దేవుని యాజలను -వ్రైలడించి (ప్రకటిం చుము. 
కీతో వరివోసములాఢు వారిని మేము చూనుకొందుయము్ వారు నీశ్తీలాటీ వ 
ని చేయుండాలను. మేము ఎన్ను కాపాడుటకు చాలుదుమా. 96, పఏపానము 
లాడువారు దేవునికి సాటి కల్పించు చున్నారు వారు జేయు" పరిపోసమునకును 
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విగవ+ రాధనకును ఫలిత మేమి లభించ నున్నదో వారు త్యరలో సె శెలినికొనం 
గలరు. 97,98. ఆవిశ్వానులు విశ్వసింపక పాజత్ మవామ్మదువారి విషయమ్మ 
అనేక మాటలు పలుకుచుండిరి, వానివలన ప+వ _క్తగారి హృదయము కష్టపడుచు 
నుండెను, దానికింగాను జేవుండు నీపహ్యృాదయమునకు గలుగు కషము మాకందె 
లియును, నీవ్రుచింతింప నక్క అ లేదు, మనస్సు శాంతిపదటకంగాను స్తోత)ము వేసీ 
నమాజు నలుపుము అని సెలవిచ్చెను. దీనిబట్టియే రసూలు వారికి వెన కష 
ము గలిగినచో తేష్థ ణము నమాజు సలువుదురు. ఉఊానివలన వారికి శాంతిలభిం 
చుచుండాను, 99. యఖీన్ అనుపదమునకు అరబ్బీ భోషలో చావు ఆని అరము, 
నిశ్చితము (చావు) వచ్చునంతేవలుకు "దేవునిని ప్రార్థించుచునే యుండవఫీను, 
బ్లదియే భాక్తులపని, వకాలమునందును ేన్రని ఛాన్టనము లేకండ _ యుండ కూడదు, 
సదా చేవుని ధ్యానించుచు నుండవలెను అని దేవుని నెలవు, _. 

సూరయే నవాల్ (తేనిటీంగ) మక్కీ. 128 వాక్యములు, 

శే స్పిల్లా-హిజ్ఞవావమా-నిజ్ఞహీమ్, 
పరమదయాళ్ు వును (పేమిం చువాండునగు "దేవుని పేర, 

1. అతా-ఆమ్రుల్లాపిా-ఫలా-తేశ్ -తఅ. బిలూవ-సుబొ్-హానవషా-వ_ త 

ఆలా అమ్మా-యుప్రికూన్ . ల. యున్ -జిలుర్-మలా ఇ్రికత-బిర్ - రూపా 

మిన్ - అమ్ రిపీ- అలా-మన్ -యపా ఉ-మిన్ -ఇచాదిహీ-అన్ -అన్ బరూ-అన్న వూ 

లా. ఇలాహా-ఇల్లా "ఆనా-ఫత్ -త-ఖూన్, 
1. "దేవుని యాజ్ఞ వచ్చి వే నెను, కావున 'దానికిలగాను తొందర చేయ 

కుడు. ఆతండు పరమపవితు గండు. వారు కల్పించుకొను సాటికంకె చాల ఉన్న 
తుండు. 2. దేవుండు తన యాజ్లచే సంజేశమునిచ్చి దూతలను తన భక్తులలో . 
తొను కోరిన వారి మొద్దకు నస్ తప్ప వేటు చేవుండులేండు. కావున నాకే 

భయపడు డు అని భయబోధ నిచ్చుటకు పంవుచున్నాండు. 
వ్యా! 1, హజల్ ర సూలువారిశిమ్యలు పిజయముపాందుదురు, దుష్టులు 

పరాజితు_-ల లోంబడుదురు, ఇనామునందు ముసల్మానుల చేతులనుండియు పరము 
నందు చేవునివలనను వారికిశ్లిక్షలభించును ఆని బేవుని యాజ్ఞవచ్చి వేసినది, మణి 
రీర్పుడినయ కాలము నమావించినది. అదికూడ 'దూరమూోోేదు. తొందరపడ 
కూడదు. అవిసుభవించునపుడు ఎవరును ఆటంకపణచ లేరు, కావున చేవునినమ్మి 
వ్మిగహారాధన మానుకొనవ లెను. "దేవుండు పరమపవితు9ండు. అవిశ్వాసులు 

దేవునికి సాటిగ కల్పించుకొను చిల్లర దేవతలు జేవుని యాజ్ఞను, శిక్షను రద్దు 
చేయలేరు, "దేవుండు సర్వాధికుయను సర్వాధికారియును, 2. దేవుయు తౌను 
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కోరినవారికి (ప్రవ_క్తపదవి నొసంగి వారి యొద్ద తన సంచేశము చేవదూతలభేలికి 

నిచ్చి పంవుచున్నాండు. (పనక్తలు దేవుండు ఒక్కడు. ఆతని నేపార్థింపవలెను, 

ఆతని శిక్షకు భయపడవ'తెను అని (ప్రజలకు భయబోధ నిచ్చెదరు, జబ్రీలుదూత 

(పవ కృలయెడ్డక సందేశము (వహీ హీ) తెచ్చు నాతడు, 
టీ లీ 0 కీ! లీ 

లి, ఖల. .ఖస్ -సమా?వాతి-వల్-అర్జ-బిల్- వాళ్ ఖి-తేఆలా- -అమ్మా “యు 

షరి కన్, 4, ఖలఖల్-ఇన్ సానా -మిన్-నుల్- ఫకిన్-ఫ ఇజా-హువ- ఖసీముమ్- 

ముబీన్, ల- వల్ ఆన్- “ఆమ-ఖలఖహో -లకుమ్-ఫీహో-ది ఫ్ ఉన్ -వ-మనా- ఫిఉ- వా 

మిన్ హో-తౌరులూన్ . 6, వలకుమ్ -ఫీహో జమాలున్-పహీన-తురీ- బూన-వ-హీ న- 

తస్ - ర- వూన్, 7. వతకా - మిలు - అస్ - ఖాలకుమ్ - ఇలా - బల 

దిల్. -లమ్-శహనూ-బాలి.గీహి-ఇల్లాబి-షిఖ్-ఖిల్ -అన్ -ఫు సి-ఇన్న- రబ్బకమ్- 

ల- రఊ.ఫుర్-రహ్, మ్. 8, వల్ -ఖాల- వల - బిగాల-వల్ -హామోర- లి-తేరొ- కబూ 

హా" వ-జీనతన్ -వ-యక్-లుఖు-మాలా- శల్.లమూన్. 9. వ-ఆలల్లాహిా-ఖస్ _దుస్ 

సబీలి'వ-మిన్ హో-జాల్తిరున్-వలా-పాల లవాదాకుమ్-అజ్-మఈన్. 

8, దేవుడు ఆకాశములను భూమిని తగినట్లు గా సృష్టించెను, వారుకల్పించు 

కొను సాటికంచ చాల యున్నతుండు. 4 ఆతండు ఒక బించువుతో నును 

ష్యునీ వుట్టించెను. వీదప వాడు అపుడే వాదించువాండుగను మాటలాడువాం 
దుగ నాయెను, ర్. మశియు ఆతయ మికొజకు పళువులను పుట్టించెను, అందు 
మికు వృస్త్రయులునుు, అనేక లాభములును గలవు, మణి వానిలో కొన్నిటినిమీరు 
తినుచున్నారు. ర, మజియు సాయంకాలము వానిని మేపీ తోలుకొనివచ్చునవు 
డును వానిని మేపుటకుం గానిపోవునవుడను' మోకు వానీవలన అందమున్నది. 
TT పాణ కష్టములతో తప్ప మిరు పోయి చేరంజాలని ఫురములకు అవి మూ 

భారములను మోసీకొనిపోవును, నినృయమయుగా మో[పభువు అన్ముగహించు 

వాండును దయాళువ్రును. ర, మణి మారు స్వారిచేయుటకును మీకోీఅందములభీ ను 
టకును గుల్తిము లను, కం చరగాడిదలను, గాడిదలను ) ఆలేంయపుట్టించియు న్నాడు, 
మఆి మాకుం జెలియనిదాని నికూడ్త పుట్టించును, 9, మతి సన్మార్లము "దేవునిని 
చేరుచున్నది. మణి కొన్ని మార్హమలు వంకరవిగా నున్నవి, మణి ఆతండు కోరి 
న చో మాకందఆికిని సన్మార్లము చూ వీయుండును. 

వ్యా! రీ, చేవుడు' ఆకాశములను భూమిని తగినట్లు గా పుట్టించి వానిని కమ 
ముణగాను స్థరముగాను 'నడివీంచుదున్నాండు, వీని క మములో నేలాటి తార 
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తమ్యుములు లేక సరిగా నుండుటవల్లను వీనికి ఒక్క సృష్టీకర్తయే యున్నా. 
డని తెలియుచున్నది. వెక్కు టై వములున్నచో యొపుడో ఈలోకము పొ డెపోయి 

యుండును, అసలే లోకే వుట్టకయుండును, అందువలన "దేవునికి నవరునుసాటి 

లెరు అని తెలిసికొనునది. 4. భూ మ్యాకాశేములను సృష్టించిన విదప 'బేవుండు 

మనుషిని పుట్టించెను. మానవుడు ఒక విందువ్రుత్ో ఇట్టిరూపముదాల్చి తల్లి 

గర్భమునుండి పుట్టుచున్నాండు, కావున మానవుడు తన పుట్టుకను గమనించిన చో 

'తన విషయము తెలిసికొనంగలండు, ఒక శేతన్సుబిందువువలనవు కను, వుట్టునపుడు 

మాటలాడ లేకం డెను, పెద్దవాండ్రైయిపుడు చేవునికివిరో ధముగ వాదించుచున్నాం 

డు, -కావునమానవు(డు తనపుట్టుకను గమనించినచాగుండును, 5, ఒంయె, అవు, 

గాట్ల, మేతలను -దేవ్రుంయమానవృలకొ అకువుట్టం చెను. వానిలో కొన్ని టిరోమము 

లవలన కంబళ్లు, గుడారములు వె చ్చనివన్ర్రృములుత యారుబేసీకొందురు. పాలు, 

పెరుగు నెయ్యి మొదలగువన్తువులు వాని వలనలభించుచున్నవి. వానిమాంసము 

తిందురు. వానిచర్శములతో అనేక మ్మేలైనవన్తువులుచేసీకొందురు, వానివలనపొల 

ములుదున్ని వైరు చేయుదురు, మానవులు వానివలన అనేక లాభములు పొందు 

చున్నారు. ఇవన్నియు దేవుని యన్నుగపాములు గదా! 6, సాయంకాలను 

పశువులు మేసి తిరిగి వచ్చునపుడును, (ప్రొద్దున మేతకు పోవునపుడును చాల 

అందముగ నుండును, అవి మందలు మండలుగా పోవుటనుచూచి వానిస్వామి 

చాల యానందించును, వానివలన 'వానికి గొరవమును లభించును, 7, మను 

షుష్టలు ఒంటరి గా పోవుటలో నే ప్రాణకష్ట్రముండునట్టి దూరదూరడేశములకు 

ఛారములు పశువులు మోాసికొనిపోవును, వీనివలన యెంతో సౌకర్యము లభిం 

చెను. ఇవంతయు సృష్టికర్త అగు దేవునియన్నుగవామును దయయును. ఆతండు 

“పశువులను మూనవుల సేవకుంగాను నియమించి అనేక సౌకర్యములు కల్పించను, 

8, గుజ్జములు కంచర గాడి దలును సారికి ఉపయోగపడు చున్న వి. అలంకారము 

నకుంగాను వాని నుంచుదురు, ఇవిగాక మానవులకు నుపయోగపడు అనేక వస్తు 

'వులను ఇంకమీంద "దేవుండు పుట్టించును, ఇప్పుడు ఆ వస్తువులు మానవులకు తెలి 

యనవ్రు, ఖురానె షరీఫు వచ్చిన మొదలు పాళయమువణికు తయారగువస్తువు 

లన్నియు నిందు చేరినవి. ఇప్పటి రెల్లు, మోటార్లు, విమానమాలు, ట్రాములు 

మొదలగునవి యిందు వేరినవి, ఇయశమో(ద తయారగు వస్తువులుకూడ నిందు. 

చేరును. అశేబియా దేశములోని గాడిదలు చాల విలువైనవి. కొన్ని గాడిదలు 

బరువు మోయుటలోను స్వారిలోను గుక్షములకు మించిపోవును. గాడిదవై 

స్వారిచేయుట అశేబియాలో అలవాటుగలదు* అది లోపముగా "నెంఛయిడదు. 

9. భూమిలో "దేశములకు పోవుటకు మార్టములు గలవుగదా ! అటులే అల్మిక 
నూర్షముకూడ గలదు, "దేవుని చేరుటకు నన్మార్షముగలదు. అది విశ్వాసమాక్షను. 
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బుద్ధిమంతులు లోక సృష్టియందు గమనించి ఓక్క సృష్టికర్త ను నమ్మి భక్తి మర్ష 

మున్ పోయి "దేవుని పొందుదురు, అవివేకులు తప్పుతోవలం బడి -డేవులాడి 
నశింతురు, దేవుండు కోరినచో బలవంతముగా నందజిని ఒక్కసన్మాగము పై తగ 

లింప6 గలండు. కాని ఆస్టు చేయుట యుక్తమయశాదని మానువ్రల యిష్టము వై 
వదలిపెట్టియున్నాండు, 

ర 

10, హు-వల్లబీ ఆన్ -జలమినసీ -సమాఇ-మా అల్ -లకుమ్ -మిన్వు-పషరా 

బున్ -వ-మిన్ వు-షజరున్ ఫీహీ-తుసీ మూన్. 11, యుమ్బికే-లకుమ్-బిపొజ్ ఎ 

జర్. అ-వబ్ -ై డై శూన-వన్ -నఖీల వల్ అల్-నాబ-వ"మిన్- కలిస్ -నమ-రాతి"ఇన్న 

కీ-చాలిక-ల-ఆయతల్ -లి-ఖా మిన్-యత-ఫక్క..చాన్. 19, వాసఖ్ ఖరాలకుముల్ 

చెల వన్-నహోర -వమ్ షమ్ పవల్ -ఖమర-వన్-నుజూ మాము సఖ్ ఖ-రా తుమ్-బీ- 
అనాలి అనీ అలీ జ్ఞా 

అమ్రిహీ -ఇన్న ఫీ-జా లిక-ల-ఆయాతిల్ -లి-ఫామిన్-యలఆ-ఖిలూన్ = 18, వ-మా 

జరల-లపమ్-ఫిల్ -లర్ జ" 'మఖ్-తలి-ఫన్-అల్ -వానహూ- -ఇన్న-ఫీ- జూాలిక-ల- 

ఆయతేల్- -లి-ఫ్రామిన్. యజ్-జక [(రూన్. 

10, ఆతండే మీకొలుకు ఆకాశమునుండి నీళ్లను కురివీంచెను, దానినే 
మారు (తాగుదురు. దానివలన కలుగు వృక్షములను మీరు మేపుదురు, 11 డాని 

వలననే మికొజక్ పైరును ఆలివివృక్షము (జై తూన్ఫులను ఖర్జూరపు వెట్లును 
(దాతను సర్వవిధములగు ఫలములను పుట్టించు చున్నాండు. నిశ్చయముగా నిందు 

గమనించునట్టి జనులకు సూచనగలదు, 18. మలియు రా త్రింబవళ్ల్ను సూర్యుని 
చంద్రుని మోసీవలో నియమించి యున్నాడు, మజియు నక్షత్రములు ఆతనియాజ్ఞ 

"కుం లోబడి పనిలో? దగిలియున్న వి, నిశ్చయముగా నిందు బుద్ధి మంతుల 

సూచనలు గలవు, 18. మజీ మాహొజకు భూమిలో పలువిధము లై న్ వస్తువులు 

వ్యావింపం జేసియున్నా (డు, నిశ్చయముగా నిందు యోచిం చవారికి సూచనగలదు, 
వ్యా! 10. ఇత దేవుడు మానవులకొలకు కల్పించిన ముఖ్య సౌ కరశ్థ్రమ 

లును వసకులును చెప్పుబడుచున్న వి. నీళ్ళు కురిపించి దానికి తౌాగుటకు తగినట్టు 

గం జేసెను, నీళ్ళవలన గడ్డి, మొక్కలు, వృక్షములు వుట్టు చువ్న వి, వానిని 

పశువులు చేయుచున్నవి పశువ్రులవలన అనేక లాభములు మానవ్రులు పొందు: 
చున్నారు. 11, ఆ నీళ్ళతో నే మానవుల ఆహారము కొఆకు పలువిధములైన 
వైరుపంటలు ధాన్యములు, అలివి ఖర్జూరము, ద్రాక్ష మొదలగునవియు సర్వ 
విధముచై న ఫలములు పుకు చున్నవి, ఒక్క భూమి ఒక్క ఆకాశము ఒక్క 

రకమైన నీళ్లు ఒక్కా సూర్యుండుండి యు పలువిధమునైై న ఫలములు పుట్టు 
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చున్నవే అని మానవ్రలు గమనించిన చో వారు చేవుని శక్తి మహిమలను ల 

హీంపగలరు. కావున ఇందు గొప్ప నూచనగలదు, 12, రాతి) 3బవలు (క్రమ 

ముగా వచ్చిపోవుట, సూర్య చందులు కమముగ ఉదయించి ఆస్తమించి తమ 

పనులు నెరవేర్చుట 'సర్వము మానవుల లాభముల కొలెకేను. ఇవన్నియు మాన 

వుఃకు చానులవలె సేవ చేయుచున్నవి, ఇవి లేనిచో మనుష్యుండు ఒక్క నిమి 

షము బ్రతుకంజాల (డు, పగలు లోకవ్యవహారములకొలఅకు. ర్మాతి, విశాంతి 

కొలికు, నక్షత)ములుకాడ చేవుని గెలవుచే మానవులసేవచేయుచున్నవి. వాని 

వలనకూడ లాభములు కలవు, కాని ఇవి మానవులకు చేయు సేవ స్పష్టముగా 

కనబడుటలేదు. ఆందుల కే అవి 'ేవుఎ యాకు లోంబడియున్నవి అని చెప్పం 

బడియెను. ఇందు బుద్ధియో చనలుగలవారికి దేవుని శ కిని. సూచించు గొప్ప 

సూచనలు గలవు, 13. చు వివరింపబడిన వస్తువులు మానవుల "సేవ చేయు 

నట్లు వారి లాభమున కై భూమిలో ననేక వస్తువులను దేవుడు సృష్టించి 

యున్నాండు, అవి పలువిధమ్ములెనవి, పలువిధముల రంగులు, రూపములుగలవి, 

ఇందు జంతువులు, వృత్తములు జడములు, గనులుమొదలైన భూమిలోని వస్తు 

వులు చేరును, కావున వీనిని యోూచించువారికి దేవుని శక్తిని సూచించు సూచ 

నలు గలవు, కావున మానవులు గమనించి సృష్టికర్త ను  నమ్మవలెను. ఆతనికి 

భక్తుల కృతజ్ఞత సలుపవలెను, 

14 నవ-వువల్ -లజీ-సఖ్ ఖరల్ - బహౌర-లితా-కులూ -మిన్ వఎ-లవొ - 

మన్ - తరీయన్ -వతేస్ -తఖ్్రిజూ-మిన్ వము- పాల్ -యతన్ "తల్ - బసూనపహాో-వ-త 

రల్ "ఫుల్ క-మవా 'ఖిర-ఫీహి-"వలి-తబ్ తగూ-మిన్-ఫజ్ లిహీ-వ-ల - అల్లకువ్ - 
అ] 

తప్-కురూన్. 15. వ-ఆల్-ఖా-ఫీల్-అర్ జి-రవాసీ నో-ఆన్- తేమిాద-బికువు-వ 

అన్ -హోరన్-వ-సుబు-లల్ : లలల్ల -కమ్-తఫ్--తదూన్. 16. వఆలా-మాలిన్-వ 

బిన్-నజ్ మి-వుమ్-యన్ొ 'శదూన్. 17. ఆఫమన్- యఖ్-లుఘ్టు-కమల్ -లా- 

యఖ్ొ-లుఖు- అఫలా-తజక్కరూన్, 18. వ ఇన్ - కడద్దూ-నల్-మకల్లాహి- - లా- 

తుజ సూప. ఇన్నల్లాహా ల" గఫ్రారుర్- రహీమ్, 19, నల్లవా- ల్. లము- 

మాతునిరూ )న-వ-న _మా-కుల్- లినూన్. 20, వల్ల-జీన-యద్- ఊన- మిన్ - దూనిల్లా 

హే-లా-యయఖ్ -లుఖూన- వెఆన్-వావుమ్ "యుఖ్- లఖూన్, 21, అమ్ వాతున్- 

రు-అవొ-యా ఇన్. -వ-మా-యమ్-ఉహాన-అయ్యాన-యుబా-అనూన్ .! 
14. మజియు ఆతంజి సము[దమునుండి తాజా మాంసము (చేయలు) 
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మీరు తినుటకును మీరు ధరించు నగలను అందుండి మీరు తీయుటకును దానిని 

మీ కధీనము చేసియున్నాండు, మటియు నందు నీళ్ళను చీల్చుకొని పోవు నావలను 

నీన్టు మూచుదున్నావు. మణీ దేవుని యన్నుగహామును వెదకంబోవుటకును మీరు 

కృతజ్ఞత సలుపుటకును 'సము[ద్రమును మీకు ఆధీనము చేసెను, 15. భూమి మీక్ర6ం. 

దీసికొని చలింహండుట కై. దానివై పర్వతములను 'దేవుండుం చెను. మణి ఆతండు 

మీరు మార్లములు పొందుటకుంగాను నదులను (లోవలను చేసెను. 16, వలీ 

గుర్తుల నును, మజీ జనులు నక్ష త్రములనుబట్టి (తోవలు కనసుంగాను చున్నారు, 

క్ష, “నుజేమి సృష్టిం చువాండు సృన్టీంపనివానిత సరినమానుయగునా ? ఏమి 

మిరు గమనింపరు ! 18. మణి మారు చేవుని యన్నుగహాములను ఎంచిన చో 

మిరు లెక్క_పెట్టంాలరు, నిశ్చయముగా "దేవుండు కుమించువా(డును దయాళ్ 

వును, 19. మత మిరు దాంచునదియును "ెలిబుచ్చునదియును దేవునికి చెలి 

యున్ము 20. చేవుని వదలి అవిశ్వాసులు ఎవరిని పా)ర్థించుచున్నా రో వారేమి 

యు పుట్టించుటలేదు, మజీ వారే పుట్టింపయడ యున్నారు. 21. వారు. పొణము 

"లేసి నిన్టీవులు. మణీ వా రెప్పుడు లేపంబడుదురో వారు ఎబుంగరు, 

వ్యా! 14. ఇందు దేవుండు మానవు౭కుం జేసిన వేల్లు చెప్పబడు దున్న వి, 

భయంకర మైన సముదిముమనుషుష్టలకు లోంబడియున్నది, వారు అందు చేపలు 

పట్టుచు తాజా మాంసము భుబించుచున్నారు, సముద )ములో మునిగి యందలి 

పగడములను ముత్యములు దీసీ నగలుచేసి ధరించుచున్నారు, దేవు డొనంగిన 

బుద్ధిచే నావలు, ఓడలు, సీ మర్లుచేసి భయంకరమైన అలలను చీల్చుకొని దూర 

-జేశేములకుం బోయి వ్యాపారములు చేయుచు అనేకలాభములుపొందు చున్నారు. 

ఇదంతయును "దేవుని యన్నుగహాము. కావున మనుష్యులు దేవుని! కృతజ్ఞురై 

యుండవలెను, 1. (ప్రపథమమున భూమి కంవించుచుండెను. అది స్థిరము గానుండి 

కదలకుండ నుండుటకు నందు పర్వతములను "రేవుుడుంచెను. దానివలన మను 

ష్యులు సుర శీ తముగా భూమిపై కు వసించుచున్నారు, . మనుషుస్ర్రలు నదులలో 

తమ (ప్రయాణము సాగించుచు వొనివలన ఆనేక లాభములు పొందుచున్నారు. 

ఆటులే భూమిలోకూడ మార్లములున్నవి, వానినుండి ఒక "దేశమునుండి యిరర 

దేశములకు. బోవుచున్నారు, ఇవన్నియు "దేవుని యన్మగవాములే. 16. చాట 

సారులు బిడారములుు మార్గములను కనుంగొ నుటకంగాను పర్వతములు చెట్టు, 

నదులు, డాటలు, ఇనుక కుప్పలు గుర్తులుగా నున్నవి. వానిని దూచువారు 

మార్గమును కనుంగొ నుచున్నారు, రాత్రిపూట సము(ద్రములేను భూమి పెనను 

[పయాణముచేయు వారు నత్ష త్రములను చూచి తాము పోవు దిక్కులను మార్గ 

మును కనుంగొనుచున్నారు, ఇవన్నియు చేవుని యన్నుగవాములే గదా |! 17. 
శాత, వై వాక్యములలో వివరింపంబడినవానిని దేవుండు సృష్టించియున్నాయడు ఒక్క 
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యో గను ఒక దోమ శాలును ఒక గింజను వుటింప లేనివారిని శోష 
కల్పించి వారిని దేవునితో నమానులుగం వేయ, అమో [ 
చేయు విగహో రాధకులు ఏచవేవలు కారుగదా ! స్నషించు నరంవకకు (కు 
కవ శ_క్పిపానులును ఒకటీ గా కాంగలరా |! మంతుల ను వలెను, 18. "దేవుని యన్నుగహములలో కొన్ని మాత్రమేమే న వివరింపబడినవి, 
మిగిలిన యను గహములను లెక్క. పెట్లవలెనన్న మానవులవేతకాదు, అవి లెక్కకు 
మించినవి. కావున మానవుడు తన శ కీకొలంది చేవుండు వేసిన యుపక్రారము 
లను తలంచి రత క్లైలీసలుపవలెను,అం దే మైనలోపమున్న చో దేనుయడుక్షమించి కఠ 
ణించును, 19, మానవులు దాంచునది -వెలిబుచ్చునది సర్వము బేవునికిం చెల్లి 
యును. ఎవరు మనఃపూర్వకముగా విశ్వసించి కృతజ్ఞత సలుపుదురో అదియును 
ఎవరు వంచనచేయుదురో అదియును. సర్వము "దేవునికిం చెలియును, ఆతనికెది 
యునుమబు(గులేదు, ఎవరిభ కివిశ్వాసములకు(దగి నట్టువారికి ఫ లిత మొ , నంగును, 
అటు బే అఆవిశ్వానులను శికీంచును. 20, లంక విగహోరాధకుల అవివేకము 
చూడుడు, సర్వమును సృష్టించిన చేవుని వదలి పుట్టింప లేని చిల్లర చేవతలను 
ప్రార్థించుచున్నారు. ఆ చిల్లర చేవతలుకూడ దేవునిచే ,సృష్టింపంబడినవార లే 
వా రెద్దయును సృష్ట్రింప లేదు. 91, అవి? స్వనులు పూజించు “దేవతలు విగ్రహ 

ములు పా్రిణములేని సిర్జీవులు, విగిపాములు జడములు, మహోఫ్రరుషులనుకూడ 
కొందలు మూథులు వూజబింతురు, వీరుకూడ చచ్చినవా ౫, బావకయుండువా 
రెవరును లేరు, ఒక్క. చేవుల సదా యుండువాడు, అవిశౌషనులు పూజించు 
"దేవతలకు (ప్రళయము ఎప్పుడు వచ్చును. ఎప్పుడు తీర్చుదినము. (ఖియాముత్ ) 
ఆగును ఆను విషయము కూడ దెలియదు, అట్టవా కెట్లు దేవుళ్ళు కాంగలరు. 

ఆరు 
cq 

అణాల 

22. కృలా-హుకుమ్-ఇలా-హాున్ -వాహ్ిదున్ - ఫల్లజీన-లా-యూమినూన 

బిల్ -ఆఖిర తి-ఖఘులూ-బువమ్ -మున్ -కిర-తున్ -వవుమ్-'యున్ "తక్ -బిరూన్, 2కి. 

లా-జరమ-అన్న ల్లాహ-యల్-లము-మాయునీరూన వ-మా-యులో్లలినూ న-ఇన్న 
హూ-లా-యుహిబ్బుల్ -ముస్-తక్ బిరీన్. 24. వరల్తిజా-ఖీల-లవుమ్-మాజా- 

అన్ -జల-రబ్బుకుమ్ -ఖాలూ-అసాతీరుల్ -అవ్వలీన్, 95, లియక్మలూ-డొ 

జారవుమ్.శామిలతన్ "యామలో ఖియావతి-వ-మిన్ - జాజాంల్ -లజేన-యుడి 

న్ల్లూ-నవామ్ -బీ గ ర-ఇల్నిన్ -అలా-సాఅ-మా-యజారూన్ , 

22, మో నిజమైన వూ జ్యుండు "దేవుండు ఒక్కడే, కావునపరలోకమును 
106 



849 ఖు రా నెవరీఫ్ [కాండము 14 

విశ్వసింపని వారి హృదయములు తిరస్క-రించుచున్నవి, మణి వారు గర్వి 

కులుగా నున్నారు, 2కి, వారు చొంచునదియును "వలిబుచ్చునదియును నిశ్చే 

యముగా దేవునికే చెలియును. నిశ్చయముగా "దేవుండు, గర్వించువారిని చే) 

మింపండు. 2కీ, మటీయు వారితో మీ ప్రభువు ఏమి పంచెను అని చవ్పినచో 

పూర్వికుల కథలు అని వారు పలుకుదురు, 25, పీర్చుదినమునందు వారు తమ 

పాపముల భారములను సంపూర్ణముగను, తెలివిలేక తాము ఎవరిని చారి తప్పీం 

చిరో వారి పాపములలోని కొంత భారమును మోయుటకుంగాను అట్టు "పలుకు 

దురు. వినుము వారు మోయు భారము చాల చెడ్డది. 

వ్యా! 22 వై వాక్యములలో వివరిపంబడిన దేవుని శక్తిసూచనలు 

గమనించిన చో నిజమైన ఫూజ్యుండు) ఒక్క_డదేవుంకో అని తెలియనగును- మాన 

వులు ఫపూజింపందగిన "దేవుండు ఒక్క-ందే. పెక్కు చిల్లర దేవతలుకావు. పరలో 

కమును నమ్మిన మానవులు గమనించినచో నమ్మలలరు, కాని పరలోకమందు 

విశ్వౌసములేనివారు నమ్మరు, వారి హృదయములు తిరస్క_రించును, అట్టివారు 

"దేవునికి భయపడరు, ప్రవక్తలను నమ్మరు, ఎందుకన వారికి పరమునందు తీర్పున్న 

ది అను భయము లేదు, అందులే గర్వము వహించి అనేక పాపములకు పాలగు 

చున్నారు, 2కి. గర్వము "దేవునికి ఇష్టములేనిది. గర్వికులను "దేవుండు చేమింపం 

డు. హృదయములలో దాచు అవి శ్వానమును వెలిబుచ్చు సర్వము దేవునికి 

డెలియును, కర్మలకుందగి నట్టుఫలితమి చ్చును, ౨4, 25. తిరస్కరించు అపిశ్వాసు 

లతో ఏమయ్యా ! మీప్రిభువు వమి సందేశము పంపెను అని ఎవరైన అడిగి 

నచో తిరస్కారముతో పూర్వికుల కథలుమా[తమే. ఏమున్నది అనిపలుకుదురు, 

అవిశ్వాసులు ఖురానును విని అందలివిషయములు వినియు "ద్వేషముతో అట్లు 

పలుకుదురు. అట్లు పలికి ఇతర (పజలనుకొడ సన్మ్నార్షమునుండి తప్పింతురు, 

౨5, దాని ఫలితముగ తాము గావించినపాపముల భారమును, తాము సన్నార్ష 

మునుండి ఎవరినితప్వు జోధచేసి తప్పించిరో వారిపాపములలోని కొంతభా రమును 

ఫీర్పదినమున మోయుదురు, ఈపాపవుమూటలు మోయుటకు అట్టుపలుకుదురు . 

అ పాప భారములు ఇవాల చెడ్డవి.దాని ఫలితము నరకము. 
ల 

26, ఖద్ మకార లాజ్ న-మిన్ -ఖబొ-లహిమ్-ఫ- ఆతల్లావు.బున్యానవుమ్-మి 

నల్ -ఖవా-ఇది-ఫ-ఖ[ర-అలై -హిముస్ "సఖ ఫు-మిన్-ఫౌ-ఖిహిమ్- వ- అతా-వు 

ముల్ -అజాబు-మిన్ -స్తాసూలా-యన్-ఉ మాన్ - 27, సుమ్మ-ా-మల్ -ఖియా 

మతి-యుఖ్ - జీహిమ్-వాయఖూలు-నిన-షుర-కాలఇ'యల్ల “జీన-కున్తుమ్-తు పా ఖ్ 

ఖూ న-ఫీహిమ్ఖాలల్ -లజీన-ఉఊోతుల్ -ఇల్మ-ఇన్నల్' -ఖజ్-యల్- యామ. వస్- 
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సూఅ-అలల్-కాఫిరీన్. 20, అల్ల జేన-తత-వఫ్ళావుముల్ -మలాఇకతు-జాలిమీ- 

ఆన్ -ఫ్రసీహిమ్ -ఫఆిల్ -ఖ-ఉస్-నలమ-మా కున్నా -నత-మలు-మిన్ -సూఇన్ -బలా- 

ఇన్నల్లాహ-అలీ ముంబిమాకున్తుక-తలమలూ-న్, 23, ఫద్ ఖులూ అబె్వ్వబ- 

జవా న్న మాఖాలిదీన ఫీహా-ఫల-బీస-మస్ వల్ -ముత-కబ్బిరీన్, 

26. వీరికి వూర్యమున్నవారు కుట్రలు పన్ని యున్నారు. విదప బేవుని 

యాజ్ఞ వచ్చి వారికట్టడములు పునాదులతోంబాటు పడి వారిమైన కప్పులు కూడ 

పడెను. మజివారికి తెలియనిచోటునుడి వారికిశిత లిగాను, 27, మరకల దేవుడు 

ప్రీష్సు దినమున౦దు వారికీ అవమాన పలు చను, మజియు మిరు ఎవరిని నాకు సా 

టిగాక కల్పించి వారి విషయము మీరు వాదులాడు చుంటిరో వారక్కడ అని 

పలుకును. ఎవరికీ జానము నొనంగంబ జెనోవారు ఈదినమునిక్నృయముగా దేవుండు 

అవవమూా నమును కీడే అవిశౌ (నుల కున్నది అని పలుకదురు, 28, తమ యాళ్ళ 

లకు తామే అ నాస్ట్రియము చేసి కొన్న ట్రవారి పణములు -దేవదూళేలు తీయు న 

పుడు వారు మేము ఏలాటి పాపము చేయనే లేదే అని విధియత చూ పుదు 

రు. ఎందుకులేదు, మారు చేయుచచుండిన కర్మలు దేవునికి బాగుగ లెలియుసు. 

89, కావున నరక ద్యారములలో (ప్రవళింపుండు, అందు సదా యండుండు, గర్వి 

నుల స్థానము చాల చెడ్డది అని చెప్పబడును. 

వ్యా॥ 26. హాజిత్ ముహమ్మదువా'కి విరోధముగ ఆవిశ్వాసులు అనేక 

కుట్రలు పన్ను చున్నారు. ఇటులే పీరికి ఫూర్వముకూడ (పవక్కలకు వికోధముగ 

దుష్టులు క్మటలుపన్ని సన్మార్ణమనుండి (ప్రజలను తప్పించిరి, తుదకు వారు పన్నిన 

కుట్రవలన వారికే నాశము వచ్చెను. వారికుట్రలు సాగలేదు, జీవుని శిషకు 

పొల వారు శమరత్నణహొలుకు కట్టిన కట్టడములే దేవునాజ్ఞచే వారిసెయడి వారు " 

నళించిరి, 27. తీర్పు దినమునందు కూడ వారి కుట్రలు బహిరంగ మగును. చిల్లర 

దేవతల పత్షమున, ేవుని (ప్రవక్తలలో అవిశ్వాసులు వాదించుచుండిరి. కీ 

అవిశ్వాసులార! ఆచిల్లర "దేవతలు ఎక్కడ నున్నారు. ఇపుడు వలమోకు లోడు 

పడరు అని ేవ్రుండుఅడుగును. దీనివలన అవిశ్యానులకు అవమానము గలుగును. 

అవిశ్వాసులు వమియు బదులు పలుక(జాలరు. అవ్రడు డేవునిచే జ్ఞానము 

పొందియన్న (ప్రవ క్రలును భక్తులున్తు ఇహమునందు మేము పలుకుచుం 

డలేదా! ఈదినము (ఖియామతు) నందు ఆవిశ్ళౌసులశే అవసూనము 

కీడు లభించును అని పలుకుదురు, 26. ఆవిశానులు తేమ జీవిత కాల 

ముతయు అవిశాౌ గయ వహించి అనేక పాపములు చేసీ తము యాళ్మేలవనన్యా 

యము చేసికొని తుదకు అవిశ్వాసులుగానే చచ్చిరి, అట్టి వారి ప్రాణములు చేవ 
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దూళలు తీయనపుశు వారు తమకున్న ఫూర్వ గర్వమునదలి విధేయత చూూవుచు 
మేము పాపకార్యములు చేయ'లేదే అని పలుకుదురు, _ ప్రాణము పొోవునపుడు 
మోసము చెల్లదు. సరము 'దేవునికిం చెలియును, మారు చేయుచున్న కర్శలు 
"దేవునికి చెలియును, వానికిం దగిన శిక్ష తప్పక లభించును. 27. అదియే నరక ని 
వాసము, అందు సదా యుండవలెను, అదిచాల చెడ్డనివాసము ఆని చెప్పబడును, 

న త 

త్రి వఖీల-లిల్ల-జీ-నల్ -తేఖా-మౌాజూా-లన్ జల-రబ్బుకుమ్-ఖాలూ- శ్రైర న్ 
టీ లీ 

లిల్లజీన-అహొస నూ-కీ-హో బి-హిద్ -దున్యా వాస-నతున్-వల-దారుల్ - ఆఖిరతి-ఖై 

రున్-వల-నిఆమ్-దారుల్ =ముత్తఖన్, 81. జన్నాతు-ఆద్-నిన్-యర్- ఖులూనహో 
తజ్ రీ-మిన్ -తవాతిపాల్ -అన్-హోారు-లహుుమ్- ఫీహో-నా - యషా-ఊన-కజాలిక 

యద్ -జిలావుల్-మత ఖీన్. 52, ఆల-జీన-తత-వఫ్ ఫాా-వుముల్ -వులా-ఇకతు- 
అధి య ఎనో ల గ తీ 

తయ్యి--బీన-యఖూలూన- సలామున్- అృలెకు-ముద్ -ఖు-లుల్ "-జన్నత- బీమా 

కున్తుమ్-తఅమలూన్. 

80, మజియు భయోధక్రులు గలవారిలో మోపిభు వమి పంపెను అని 
పలుకంగా వారు మేలైనచే పంపెను ఆని పలుకుదురు. ఎవరు ఈ లోకములో స 
తా-రళ్టము చేసిరో వారికీ మేలున్నది, మణీ పరలోక గృహము చాలమేలైనది, 
మతి భక్నిపరుల గృహము చాల మేలైనది, 81, అది సదాయుండు న్వర్ణవన 
ములు గలది, ఆందువారు పి వేశింతురు. ఆందు కాలువలు (పవహిం చును. అం 
దు వారు కోరునది వారికేం గలదు, ఇట్లు చేవుండు భ కీ పరులకు ఫలిత మొసంగు 
ను. శి2, ఆ భక్తుల ప్రాణములు దేవదూతలు తీయునపుడు వారు పమ్మితులుగా 
నుందురు, చేవదూతలుోమోకు శౌంతము గలుగుగాత ! మిరు చేయుచున్న 
కర్ణుల ఫలితముగమిరు స్వర్షములో (ప్ర వేశింపుండుూో అని పలుకుదురు. 

వ్యా॥ 80. ఇత భయభ క్షులుగల విశ్వాసుల విషయము నిందు చెప్ప. 
బడుచున్నది. ఖురానును గూర్చి వారితో మీ (ప్రభువు ఏమి సందేశము పంచె 
ను అని వారితో నడిగిన చోవారు సర్వవిధముల మేలు కూర్చు "దేవునినందేశయ 
ఖురాను వలన మాకు లభించినది అని భక్షివూర్వకముగా పలుకుదురు, ఇట్టి భ 
కులుచేయు సత్క-ర్భములు వృథా పోవ, తప్పక దాని మంచిఫలితము ఇవా 

మునందు కూడ చేకూరును. పరలోకములోని మేళ్లు సౌఖ్యములు బాల మేలై 
నబి, భక్తులకు అచ్చట అవన్నియు లభించును, వారినివానములుచాల మేలైనవి, 
అవి స్వర్ణవనములు అవి స దా యుండునవి. అందు భక్తులు కోరు దెహిక, ఆత్మిక 
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సర్వవిధముల సాఖ్యములు వారికి లభించును. ఎట్టికొణిత యుండదు, అవిశ్యా 
సము వదలి పాపములనుండి క్షమాపణ వేయి భయభక్తులు గలవారికి దేవుడు 
అహ్హ ఫలితము (బదులు) ఒసంగును. 82, ఆ భక్తులు తమ జీవిత కాలమంతయు 
అవిశ్వాస మనెడి అపవ్షితతతో పమ్మితులై సాపకుల జోలికి పోక మరణకాల 
నుందు తమ (ప్రాణములు చేవుని దర్శనము లభించునను సంతోషముతో ఒప్ప 
గీంతురు, [పాణము పోవునేయని వారికి చింత యుండదు, అటి భక్తులతో చేవ 
దూతలు మీకు శాంతము లభించుగాత! మీరు నర్వ విధముల సౌఖ్యములు పొం 
దుటకు మూరు ఇపామునందు గావించిన సత్కౌ- ర్యముల ఫలితముగ స్వర్షములో 
(పవేశింపుండు అని పలుకుదురు. కోవున మానవులు పరమునందు మంచి స్థానము 
పొందుటకుంగాను ఇవామునందు విశ్వసించి భ_క్రీమాక్టమనందు నడవవ లెను. 

$9,వాల్-యన్ జురూన-ఇల్లా-అన్-తాతియ-వుముల్ _మలా-బకతు-బౌ 
యాతియ-అమ్ రు-రబ్బిక-క జా లిక-ఫ-ఆలల్ -లజీన-మిన్ -ఖబొ-లిహిమ్-వ-మా- 

జలమ-హుముల్లావు-వలాకీన్-కానూ-అన్-ఫుసహమ్-యజ్లిమూన్, 84. ఫ- 
జాల టి 

ఆ-సాబ-హుమ్-సయి్యి-ఆ తు-మా-అమిలూ-వహోఖ -బిహిమ్- మాకానూ - బిహీ 

యస్ -కవా-జ-.ఊన్ . 

88. ఏమి అవిశా(నులు తమ యొడ్గకు "దేవదూతలు రావలెనని లేక నీ 

(వభువుయొక్క_ య్యా రావలెనని ఎదురు చూచుచున్నారా ! ఇ్రటులే వీరికి 
ఫూ ర్వమున్నవారు చేసిరి మతే "దేవుండు వారికి నన్యాయము చేయలేదు, కాని 

వారేతమ యార్మలకు నన్యాయములు చేసీ కొనుచుండిరి, తిక విదప వారు "గా 
వించిన పాప కార్యముల ఫలితము వారికి లఖించెను, మణి వారు టేనిగూర్చి పరి 

హాసమాడుచు నుండిరో అబే వారిచుట్టు ముట్టుక్ నెను, 

వ్యా! 83,34. పరలోకములోని స్వర్షము చాల (తేష్టమెనది. దానికి 

గాను ఇపామునం'దే కవీ. సలుపవలెను అని (పోత్సహిాం చిన వీదప దానింగూ 

ర్చి అజాగ త్తపడి ఇవాలోక భోగములలోనే నివుగ్ను లై యున్నవారిని జేవుం 

డు హెచ్చరించుచున్నాండు. వమి దేవదూతలు వచ్చి వార్మిపొణములు తీయ 

నంతవజకును వారు అజాగ త్త గానుండి దానికొఅకు వేచి యున్నారా! లేక 

డేవుని యాజ్ఞచే ప్రళయము రావలెని యెదురు చూచుచున్నారా ! అప్పటి 
విశ్వాసము తమాపణ వేడట పనికిరాదు. కావున బుద్ధిమంతులు చావు 

'రాకముం చే పరలోకమును గూర్చి (శ్రద్ధవహించి విశ్వానము వహించినతా, ర్య 

మాలు చేయవలెను, వీరికి ప్రూర్యమున్న అవిశ్వాసులు కూడ గర్వము వహించి 
దుష్ట్రత్వమునందు చెలరేగి అధర్మమునకు ఫూనికొని తప్పు[ల్ “వలం బోయి 
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“జీవుని (పవక్తలను తిరస్కరించి వారితో పరిహాసమాడుచు వారికి విరోధులైరి, 

క్షమాపణ వేండలేదు. తుదకు వారి పాపముల ఫలితమును వారిపరిహానముల ఫలి 

తమును వచ్చి వారిని పన్హైను. దేవుని శిక్షకు పాలై తుదముట్ట నశించిరి. దేవః 

డు వాఃకీ నేలాటి అన్యాయము చేయలేదు. వారే తమ చేతులార తేమ యాళ్మ 

లకు నన్యాయమాలు చేసికొని తాము చేసిన కర్మల ఫలితము తా మే ఆనుభాకుంచిరి, 

లర్, వ-.ఫాలల్ _లజేన-అమ్రకూ-లౌ- పా-అల
్లావు-మా - అబద్నా-మిన్- 

దూనిహీ-మిన్- సె లన్ -నకాను-వ లా-ఆబాజ నా-వలా-వార్ళమ్ నా-మిన్ - దూ 

నిహీ-మిన్-పె.ఇన్-క జాలిక-ఫ అలల్ -లజీన-మిన్ _-ఖబ్-లిహామ్-ఫహాల్ -ఆలర్ - 

రుసులి ఇల్లల్ -బలాగుల్ -ముబీన్ .86 వలఖద్ -బలస్నా-ఫీ-కుల్లి'ఉమ్ముతిర్- రసూ 

లన్-అనిఆాబుదుల్లాహా- వవ్ _తని-బుత్-తాగూత-ఫ-మిన్-హుమ్-మన్ -పహాదల్లా 

నబ-వమిన్ -వుమ్-మన్-హఖ ఖ ల్ -అలై - హిబ్ _జలాలతు-ఫ-సీరూ-ఫిల్ - ఆక్ జి 

ఫన్.పరూ-3ఫాకాన ఇఖిబతుల్ - ముకట్ ెవీన్ = 87. ఇన్ -తవొరిస్ -అలా-హు 

దాహుమ్-ఫ లన్న ల్లాహ-లా-యమొదీ మన్-యుజిల్లు-వ- మా-లవాుమ్ - మిన్- 

నాసీరీన్ ॥ 

ఏ5, పెక్కు. చైవములను కల్పించువారు, "దేవుండు కోరినచో మేమును 

మాతాత ముత్తాతలును ఆతని వదలి దేనినైనను ఆరాధించియుండ య, నుటీ 

ఆతని యాజ్ఞ లేని చే మేము ఎద్దానినైనను నిపేధించుకొనియుండము ఆని పలు 

కుదురు, ఇటులే వీరికి పూర్యమున్నవారు చేసిరి, కావున (ప్రవక్తల పని స్పష్ట 

ముగా (పదూారముచేయుట మా మేను, శీ6. మణి మిరు చేవునిశే ఆరాధీం 

పుండు, మజీ చిల్లర దైవములను విగహాములను వవలుకొనుంయు అని సెలవిచ్చి 

పితిజాతివారి యొద్దకు ప్రవక్తలను పంపియున్నారము. విదప వారిలో కొంద 

అకు దేవుడు సన్నార్షము చూసెను, మ ఆిక్ొందణు దుర్శార్షమునకు పారైరి, 

కావున దేశములలో సంచారము శేయుండు. తిరస్కరించినవారి గతి యేమా 

యొనో చూడుయ, 87. నీవు వారిని సన్న ర్షమునకు శేవలయునని యత్నించిన 

నేమి లాభము, దేవుండు చనెవరిని మార్గము తేప్పించునో వారికీ సన్నార్టము 

భూపండు, మలి వారికి తోడుపడువా రెవరును లేరు, 

వ్యా! కిక, ఇంక విగ్రహారాధకులు చూపించు నిరాధారమున్షై నసాకులు 

రద్దుచేయంబడు చున్నవి. మేము చేయు విగ)హో రాధన పాపకారథ్థిములు "దేవు 
నికి ఇష్టములు- కానిచో ఆతేండు మమ్ము ఎందులకు నిమేధించ లీదు, అతండుని'ే 
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ధించిన పిదప మేము వదలిన-చో ఎందులకు తగ్గ ణమ మమ్ము శిక్లీ ంపలేదు, 

కావున ఇళ్లే మేము చేయు నులు చెడ్డవి కావు “ని వారు పలుక్షదురు, దానికి 

"దేవుండు (ప్రవక్త కలను పంపెను, విగహారాధన మొడలగు పాపములను నివే.ధిం 

చెను, అవిశ్వాసులు పలుకునది సరికాదు. వీరి పూర్వికలుకాడ అటులే ప పలికి, 

(ప్రవక్తల పని ధర్మప్రచారము చేయుట నూడ్రమే. వారు బలవంత పె 

దేవుడు మానవులకు ధర్మా ధర్మములను స్వీకరించుటలో స్వాతంత్య్ర ప 

యున్నా (డు, బలవంత చెట్టుండు. మనుష్యులు జడములన లె కాదు, వారికీ బుద్ధి 

నొసంగంబడియున్నది. దాని ననునరించి మంచి చెబ్బరలను గమనించి వారు 

స్వికరింపవ లెను, లర. (ప్రతి కాలములోను (వతి "దేశములోను దేవుడు ప్రవక్త క్ర 

లను పంపియున్నాండు. ఆయా పృీవ కలు దేవుని సందేశములను ఆయా ప్రజ 

లకు ఆంద. జేసిరి, వారి శిష్యులుకూడ దూరదూర దేశములకు పోయి ధర్మ 

(కుచారము చేసియున్నారు. (వవరక్త క లందణురు కట్ట కడపట "దేవుండు తన హీన క ర్ 

యగు ముహమ్మదువారిని పం చెను, వీ మూలమున లోకమంతేటికిని మత బోధ 

యాయును, ప్రవక్త కలందణును వచ్చి మనుష్యులకు దేవుని నే వూజింపుండు, ఆత 

నికే విధేయులై యుండు(డు, అధర్మమునకుం బోకుండు, వ్మిగహో రాఢన చేయ 

కండు అని బోధించుచు వచ్చిరి, ఆందు బోధ వినినవారు భక్తుల దేవునికి (పియు 

లెరి. మటికొందలు తేమ దుష్టకభావమునుబి ట్టి దుర్మార్గము స్వీకరించి పాప 

ములకు పాలై చేవుని శిక్షకు పాత్రులై నళించిరి, 87, అవిశ్వాసులు విశ్వా 

సము వహింపలేదే ఆలి హజత్ రసూలువారికి చాలచింతగలిగివారు దానికొటుకు 

చాల పాటుపడుచు నుండిరి. దానికి జేవుడు మీరు చింతపడి. ప్రయోజనము 

లేదు, మాపని ప్రచారము చేయుట మాత్రమే, ఎవ(డు తన దుష్ట్రస్య భావమును 

బట్టి అవిశ్యాసీయగునో వానిని ఎవరును విశ్వాసీగం చేయలేరు. మతి అట్టి 

అవిశ్వాసులను "దేవుని శీక్షనుండి తేవ్పింప లేరు అని యిందు చెలవిచ్చెను, 

38, వ-అఖ్ సమూ. బిల్లావా-జప్ ద-విమాని-హిమ్-లా-యటబ్ = అసు 

ల్లాహు-మన్-యమూతపబలా-వలదన్ -అఖైహి- హాఖ్ ఖన్-వలా-కిన్న ఆక్- సర 

న్నాసీలా' యక్.లమూన్. 89. లియుబయ్యిన- -లహుముల్ - లజే-యఖ్ - తలి. 

ఫూన కీహి-వలి-యోల-లమల్ లజిన-కఫరూ-అన్న వుమ్ _కానూకాజి వీన్ . 40+ 

ఇన్నమా-ఖాలునా-లివై.-ఇన్ - బ్రజా- అర ద్నాహు- ఆన్ నఖూలలవూూ-కన్- 

ఫయకూాన్, 

88, మజియు వారు "దేవుని ప్రమాణములు వేసి చనిపోయినవారిని 
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"దేవుండు -లేషపచు అని పలువదురు, ఎందుకు లేపండు తప ప్సుక లేపును. దీనిగూర్చి 

ఆతని స్థిరమైన వాగ్దానము అయియున్నది. కాని జనులలో చెక్కుమండికి తెలి 

యదు. $89. వారు చేనిగూర్చి వాదించుచుండిరో దానిగూర్చి వారికీ చెలువు 

టక్రును, ఆవి శాషసులు అబద్ధములు పలికరిఅనివారు తెలిసికొన ఉరును "బేవుండులేవును, 

40. మేము 'బేన్నినెనం శేటుందలంచినచో దానిని అగుమ అని చెప్పినమా[తాన 

అది ఆగుచున్నది, 

వ్యా! 88. అవి శ్వానుల్తు చాల కఠినముగ (ప్రమాణములు వేసీ చచ్చిన 

పిదప తిరిగి సజీవులము కాము, అట్టు దేవుడు లేపండు. కావున శివకు భయ 

పడనక్క_అ లేదు. అవన్నియు వట్రిమాటలే అని పలుకుదురు. దానిని "దేవుండు 

రద్దుచేయుచు న్స్ అవిశ్వాసులార'! మీరు (ప్రమాణములుచేనీ పలికిన మా(తాన 

మామాట నిజముకాదు, చచ్చినవారిని తీర్పుకొఅకు తిరిగి తప్పక చేవు'డు 

లేపును, చేవుడు తాను ఇట్టు చేయును ఆని స్థిర మైనవాగ్దానముచేసి యున్నా (డు, 

అది ఫూ ర్తియై తీరును. ఈ విషయమును దానిరహూస్యములును ఎక్కు మందికి. 

డెలియను. "అందులకే తమ యూహాలనుబట్టి తిరస్క-_రింతురు. కాని తెలివిగల 

వారు లోకసృష్టి. మర్శములను తెలిసికొని ిరిగి తాము నజీవులగుదుము అని 

నమ్ముదురు. 89. ఇందు తీర్పుదినము ఎందులకు అవసరమో  చెప్పలుడినది,. 

చచ్చిన వీదప తిరిగి సజీవులు కానిచో ఇహలోకములో జరిగిన పలువిధమ్ములెన 

కార్యములకు ఫలితమును, మంచి చెబ్బగలకు ఫలమును వివాదనగల విషయ 

ములో ఎద్ది వాస్తవమో స్పష్ట్రపడి వాని వానికి తగిన ఫలితము లభించుటకు వీలు 

లేదు, శావున తీర్పుదినమునందు, అన్ని విషయములంగూర్చి తీర్చు జరిగి పాప 
ఫుణ్యముల ఫలితము లభించును, ఇహామునందు (పవ కలను తిరస్కరించి విశ్వ 

సింపనివారు తామ అసత్యవంతులు అని వారు తెలిసికొందురు. కావునఆదినము 

తప్పక వచ్చును. 40, ఆది వచ్చుట కష్టముకాదు. 'బేవుండు తాను కోరిన దానిని 
అయిపొమ్ము అని సెలవిచ్చిన తోడ నే అది సంభవించును. కావున చచ్చినవా 

రందతిని తిరిగి నజీవులు కండు అని చెప్పుట తోడనే అందు నజీవులగుదురు 
అని చేవునిశ క్రినిగూర్చి హె చ్చరింపంబడియెను, 

41, వల్ల జీన-హోజరూ-- ఫిల్లాపా-మింబఅది- మా-జులిమూ-ల-నుబవ్వి-అన్న 

వుమ్ "ఫీవ్- -దున్యా- హాస-నతీన్-వల. -అజ్ రుల్ -ఆఖిరకి-అక్చరు- తా-కానూ- య 
బార్యలు జీ చాటి 

అలమూన్, 42, ఆల్ల-జీన-సబరూ-వ- అలా-రబ్బిహిమ్-యతే "వక్క లూన్ , 

41, మజియీ వరు దేవుని కొకు బాధలు నహించి యిండ్లను వదలి 
పోయిరో వారికీ ఇహమునందు తప్పక మంచి నివాసము నొసంగుదుము మణీ 
పరలోక ములోని పుణస్ట్రము చాల గొప్పది, వారి కది తెలిసిన చాగుండును. ఖి, 
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వార్పు ఓ పికవపాంచి తమ (పభువుపె నాధారపడినవారు. 

వ్యా! 41. ఇందు తీర్పుదిన ము వచ్చును అనుదానికీ ఒక సేతువు 

సూ చింపంబడుచున్నది. దుష్టులు విశ్వౌనులను చాల హింసించిరి. తుదకు 'డేవుని 

(ప్రీతికొజకు విశ్వాసులు తమ యిండ్లను వదలి యితర చేశేములకు పోయిః. ఆటి 

భక్తులకు దేవుడు బ్రహమునందు మంచి నివాసము నొసంగును. అది వారి సత్యా 
రష్టములకు కొంత ఫలితము, అయిన వారి సంపూర్ణ ఫలితము పరలోకములోలభిం 

చును, అనేక భక్తులు ఇపామునందు తమ కర్మల ఫలితము పొందకయే పరలో 

కము చేరుదురు. అట్టి వారి కర్మల ఫలితము పరమునందే లభించును, ఇపాము 
నందలి" ఫలితేముకంకు పరమునందలీ ఫలితము (వుణ్యము) చాల గొప్పది. 

ఈ విషయము ఇతరులకు ెలిసీన బాగుండును. వారుకూడ పరలోక పుణ్య 

ములకుంగాను "దేవుని కొజుకు తమ యిండ్లను వదలిదేవుని మార్లమందు 

చాధలపడి సహిోాంతురు. ఎవరును వెనుకంబడరు, ఇందు మక్చాపురములోని 

శాఫీర్లచే బాధలుపడి తుదకు తేమ యిండ్లను వదలి 'అవిసీ నియాకు 

పోయినట్టి ఎనుబది (80) మంది ముసల్మానులనుగూర్చికాడ చెప్పంబడినది, 

తుదకు పేరందటు అబిసీనియానుండి వదినావురము సురవ్షీ తముగా చేరి మంచి 

నివానము పొందినవ్నారెరి. 42. తమకు కాఫీస్ణవెట్టు హింసలకు భక్తులు సహాం 

తురు, స్థిరముగా నుందురు. వారి మనస్సు చలింపదు, వారు "జీవుని సహాయము 

వెననే ఆధారపడుదురు. 

48. వమా-అర్ "స సల్నా-మిన్ ఖబొ-లిక. ఇల్లా-రిజాలన్' -నూహీ -ఇపవై హీమ్ 
అలీన 

ఫస్- ఆలూ-అహొ-లజ్” జెక్ నిక్ రి-ఇన్-కున్తుమ్లా-తఅ-లమూధన్, 44, బిల్ -బయ్యి 
dle 

నాతి" వజ్, -జుబురి-వ-అన్్ 'జల్నా-ఇై. క్రజ్. జెక్. -ల-తుబయ్యి
న- లిన్నా సీ-మానుక్ 

జిల-ఇలై! హామ్ -వాల -అల్లవమ్ -యత-ఫక్క-రూన్ , 

48, మలియు నీకు వఫూర్వముకూడ పురుషులనే ప్రవక్తలు గాంబేసీ వారికీ 

మాసం"బేశమును పంపియున్నారయు, కావున మాకుం దెలియనిచో తెలిసిన 

వారిని ఆడుగుండు, 44. మేము వారికి సూచనలును గంథములును ఒసంగి పంపి 

యున్నారము, మణి ప్రజలకుయగాను వచ్చిన దానిని వారికి నీవు తేలుపుటకును 

(ప్రజలు యోచించుటకును నీకు (గంథము నొసంగితిమి, 

వ్యా! 48, "దేవుండు ముసల్మానుభ కులకు వారిసహానమునకును వారిస తా 

ర్యములకను ఉభయలోకములలోను జయమును మోక్షము నొసంగుట [కొత్త 

కాదు, హజ్రత్ ముహామ్మదువారికి పూర్వ్యముకూడ దేవుడు సృరుషులను (ప్రవ 

107 . | 
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శక్రలుగాయ చేసీ తన యాజలు వారికీ నొసంగి పంంయున్నాంయయ, ఆ ప్రవక్త లు 

పాపములను నిషేధించి, క్లీతార్యములు చేయుడు అని (ప్రజలకు బోధించిం, 

విశ్వసించి నవారు జయముపొందిరి. తిరస్కరించిన దుష్టులు నశించిరి. ఒకవేళ్ 

పూర్వికుల చరిత్రము మీకు6 "దెలియనిచో (ప్రవక్త క ల విషయము తెలిసినవారిని 

అడిగి తెలిసికొను(ు, పూర్వము ప్రవక్తలు వచ్చినారా లేదా! విశ్వాసుల, 

అవిశ్వాసుల గతి యేనాయునో విచారించి తెలినకొనుయ, తమకు దుష్టులు 

చెట్టు బాధలకు భక్తులు ఓర్చి తుదకు దేవుని సహాయముపొంది విజయమును 
మోక్షమును పొందిరి, దుష్టులు "దేవుని శివ్షకుపా తు లైన శించిరి. 'తెలిసీనవారిలో 

తి రాతు ఇస్టీలు తెలిసిన “యూదులును నసా)సిలును చేరుదురు. “తెలియని విష 

యమును తెలిసిన వారి నడిగి తెలిసికొనవలెను, 44. పూర్వము మేమును ప్రవక్త 

లప్ సూచన (మోజిజా) లను, మతే గ్రంథములను ఒసంగి పంవియుస్నాము. 

అటులే ఓ ముహమ్మదు ! నీవు జగత్తునకంతకును బోధించుటకును జనులు చానిన్లి 
యోచించుటకును ఖురాన్నుగంథము నీకొసంగియున్నారము. కావున నీవు ఖురా 
నులోని ధర్మములను స్పష్టముగా వివరించి (పజలకుం దెలువుము, (ప్రజలు అందలి 
విషయములను బాగుగ యోచించి (గహీంపవ లెను. పూర్వము వచ్చిన (గ్రంథ 

ములలోని మత ధర్మముల విషయము నిండు గలదు. “ాన్సన అందజు జనులు 

ఖురానును పఠించి గ్రహీంవవలెను, 

శర, అఫాఅమినల్ - లజేన- మక-రుస్- -సయి్యి-ఆతి-అన్ “యఖ్ -సీఫల్లాహు- 

బిహి-ముల్ -అర్ జడా -యాల-యహాు ముల్ -అజాబు-మిన్- హైసు-లా - యప్. 

ఉరూన్, 46, బా-యాఖుజాహుమ్-ఫీ-ఈ ్లు- బిపామ్ "ఫమా-హవుమ్- బి-యల్బి 

"జేన్. 47. ఇ యా-ఖజవబమ్. ఆలా-తేఖవ్వ్వ-ఫిన్-ఫ- -ఇన్న-రబ్బకమ్-ల- రజః 

పుగరహీడ్. శీరి, అవలమ్ -యరా-ఇలా -వూ- -ఖలఖల్లాహు- మిన్ -”ష మెషన్ -యతే 

ఫయ్యఉ-జిలా-లుహూ హూ అనిల్. యమీన్ -వష్-ష మా? ఇలి-నుజ్జదల్ - లిల్లాహి వ 

మామ్ -దాఖిరూన్ = 49, వలిల్లాహి-యస్ -జుదు-మా ఫీస్ -సమా-వా తి-వమా-ఫిల్ 

అర్ జి-మిన్- దాబ్బిలిన్-వల్-మలా బక తు-దవుమ్-లా-స్-తక్-బిరూన్, 50, 
యఖా-ఫూన-రబ్బవామ్ మిన్ ఫాఖ-హిమ్-వ-యఫ్ఆలూ-నమా-యూమరూన్-. 

45, వమి ? చెడ్డ (ప్రయత్నములు చేయువారు, "జేవ్చండ వారిని భూమి 
లోనికి దింపీవేయుననియు లేదా వారికీ తెలియని చోటునుండి శీక్షవొచ్చి వారిని 
ష్టుననియు, 46. లేదా వారు తిరుగుచున్న పుడు వారిని పట్ట్రుకొనును,. మటి 

| 
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' వారు లొౌంగ౦ంజేయలేరు అనియు 47. లేదా వారిని భయపెట్టిన దప వారిని 

పట్టుకొనును అను ఛాయము వారికి లేదా |! పుపఏభువు చాల కనికరము గలవాం 

డును దయాళువును. 48, ఏమి? వారు డేవుండు సృజించినట్టి (పతి వస్తువును 

చూచుటలేదా ! వాని నీడలు చేవునికి దీనముగ సాష్టాంగపడుచు కుడిపక్క 

నుండియు, ఎడమ (ప్రక్కనుండి యు వా/లుచున్న వి. 49. మళీయు ఆకాశముల 

లోను భూమిలోనున్న (ప్రాణులును చేవదూతలును చేవునికి సాష్టాంగపడు 
చున్నారు. మలి వారు గర్వమువహిం చుట లేదు, 50, వారు తమవెనున్న (ప్రభు 

వునకు భయపడు చున్నారు. మతి వారు తేమకు ఆజ్ఞమైనదానిని జేయు చున్నారు, 

వ్యా! 45, మక్మా-లోని యవిశ్వాసులు తమకు ఫూర్వము ప్రవ కలను 

తిరస్క_రించినవారిగతి యేమామెనో అను విషయము వినియు ఖురానువంటి 

(గంథమును వినియ్చు ఇంకను తమ దుష్టయత్నములు వదలిరా ! చేవునిశిక్షవచ్చి 

వారిని భూమిలో అణంగ(దొక్కు ను అని వారికి భయములేదా ? లేక తెలియని 

చోటునుండి "దేవుని శిక్షవచ్చి వారిని పట్టును అని వారికీ ఛభయములతేదా! 

మకా ఖుురెషులు బదరు యుద్దములో ము సల్నానులచేత శ్చీడిజోయిరి. అవి 

శ్వానులు తేమ సైన్యబలమును, ముసలా్మనుల బలహీనతను చూచి తమకు అప 

జయముగలుగునని వారుతలుచియుండ లేదు. 46. "లేకఆకస్మికము గాఅవిశ్వాసులు 

పనులు వేయుచు అటు యిటు తిరుగుచున్న పుడు "దేవుని శిక్ష పట్టును అని 

వారికి భయములేదా ! దేవుండు ఆకన్మీకముగ విశ్షింపంగలండు, ఆతనికిశ క్లీగలదు, 

ఆతేండు మానవ్రలనులొంగణేయును. కాని మానవులు దేవునిని లొంగ౭జేయ 

లేరు, 48, లేక ీవ్రండు అవిశ్వోసులను చశాచ్చరించచిి తన శిక్ష. సూచనలు 

చూవిన పిదప కూడ పట్టును అని భయములేదా! దేవుడు ఆవిశ్వానులను తత 

ఆమే శిశ్చింపంగలండు, కాని ఆతండు కనికరము దయగలవాండు, కావున పాపా 

తులు తమ పాపములకు క్షమాపణ వేడుకని భకులు అగుటకు వారికీ అవ 

శాశము నొనంగుచున్నాండు లేనిచో ఒక్క నిముషములోనిర్నూ లింపంగలండు, 

43. మానవులు చేవుం సృష్టిని చూడవలెను, ప్రతి వస్తువును -దేవునికిఆ ధీన మై 

వీనమువహించి చేవునికి సాష్రాంగపడుచున్నది. నిలిచిన వస్తువులు నీడలుకూడ 

పాచ్చుచు తగ్గుచు కుడియొడముపిక్కలకు వ్రాలుచు. 'దెవునికీ సాష్టాంగపడు 

చున్నవి. కాన్టన మానవుడు మనఃఫపూర్వకముగ -జేవుంచు నియమించిన ధరగ్తి 

ములకు విభేయు.డె. ' వాని ననుసరింపవలేను. 49), భూమ్యాకాశమాలలోనున్న 

(పాణులన్ని యు "దేవునికి దినములో సాష్టాంగపడుచున్నవి, "దేవుని సాన్నిధ స్రము 

పొందిన దేవదూతలుకూడ వలాటి గర్వములేక చేవునికిసా హ్రైంగపడు చున్నారు, 

ఇ(క మానవుని లెక్క_ యేమి? 50. 'దేవదూలేలు చేవునిసాన్ని ధ్యమున ఉండి యు 

ఆతనికి బాల భయపడుచు జేవున్మి యాజ్ఞ చొప్పున తత్థణ మే కార్యములు చేయు 
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దురు. దేవుడు 'అందణీ నెని అధికారముగలవాండు, అట్టి “జీవుని శివకు భయ 

పడవలెను. ఇచ్చట ఒక సిద్ధా చేయవలెను, 
బయట 

ప్ 1, వ- ఖాలల్లావు-లా-తల్ -తఖిబూ- ఇలా-పహై -హె-నిస్ నెని-ఇన్నమా-హువ-ఖ్తలా 

కీ 

మున్ -వాహిదున్-ఫ-ఇయ్యాయ-ఫర్ -హబూన్ . 52. వలహూ-మా-ఫిస్ -సమా- 

వాతి" వల్ -అర్ బి-వ- లవాద్ -దీను-వాసిబన్-అఫవైరల్లాపి--తత్త- ఖూన్* రీళి,వ- 

నూ--బికుమ్-మిన్ -నిల్-మతిన్' ఫ-మిన-ల్లాహి-సుమ్మ- త్తజా- -దుస్ఫకుముజ్ -జ్యరు- 

ఫఇలైహితన్ -అరూన్ , 54, సుమ్మ- ప్రదా కష-ఫజ్- జుర)- ఆన్వమ్- ఇ్రజా -ఫరీ- 

ఖమ్' మిన్ -కమ్-బిరబ్బిహిమ్ -యుష్. రికూన్, '55, లియక్ -ఫురూ-బిమూ-ఆ లై - 
జీ నాటీ దా 

నావాుమ్- ఫతే-మ త్రజా-ఫసౌ ఫా తఅ-లమూన్, 

51. మజియు ఇద్దటు టేవుళ్లేను కల్పింపకుండు, దేవుడు ఒక్కడు మా 
త్రమే. కావున నాకే ఛభయపడుండు అని జేవుండు పలిశను, 52, ఆకాశమల 

లోను భూమిలోను ఉన్న సమస్తము ఆతనిదేను. నుతి సదా ఆతనినే పూజింప 

వలసినది, కావున "దేవునికి. గాక యితరులకు మీరు భయపడు చున్నా రా! 58, 

మజి మావన్న ప్రతిమేలును ఆతని యొద్దనుండి గలిగినది. పిదప మాకు 

కష్టము గలిగినపుడు మిరు ఆతని "నే వేండు కొనుదురు, (ఆతనితో నే మొట 

సెట్టుకొనుదురు) 54. ఆపీదప ఆతడు మోనుండి కష్టమును తొలంగించునపుడు 

మీలోని కొందు జనులు తమ (ప్రభువునకు సాటి కల్పింప సాగుదురు, కర్, మేము 
ఒనంగిన . చాని!ి కృతఘ్నత చయుటకుంగాను అబ్లుచేయుదురు, కావున మారు 

సుఖములను అనుఖవింపుండు, తుదకు మోరు శెలిసికొనం గలరు. 

వ్యా॥ ల1, మై వాకళ్యములలో సర్వము దేవునికి అధీనమై యున్నది అని 
తెలుసంబడెను. కావున ఇంక జీవుని ఫూజలో భాగము పొందుసాటి ఎచ్చుటి 

నుండి వచ్చును, కావున ఒక్క బేవునినే నమ్మి పూజింప వలెను. ఆతేనికే భయ 
పడ వలెను, రెండుగాని రెండుకంబు నెక్కు_వగాగాని అనేక చిల్లర -జీవతలను 

విగవాములను కల్పింప రాదు అని "దేవుని సెలవు, 52, భూమ్యూకాశములలో 

నున్న సర్వము ఆతని జేను, వానికి “సృష్టికర్త యాతండే. కావున అందణును సదా 

ఆతనినే ప్రూజీంప వలెను, ఆతని వదలి ఇతరులకు భయడపరాదు, 5కి, అన్నీ మే 

భ్ఫు -జేవుంయ మానవులకు అనుగహించుచున్నాడు, ఆతంజే అుదణి కష్టములను 
ఆపదలను నివారించువాండు కావుననే ఎట్టి విగపో రాధకుండ్రైనను కష్టములలో 

చిక్కు కొ న్నవుడు దేవునితో నే మొతిలు పెట్టుకొనును, ఆతని సహాయమే 
 'వేంయను,. చిల్లర "ేవతలను వదలుకొనును, కావున సర్వశ క్రుండగు "దేవుడు పూ 
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జలకు అర్హ్మండు, 5క్కర్5,. ఇందు ఆపద తొలగిన పిదప మానవులు ఎట్టు పవ 
ది రింతురో చెప్పుంబడినది, ఆపదలో చిక్కు-కొన్న పుడు ఒక. -జీవ్రనిన తలంచి 

ఆపద తొలలోంగానే 'దేవుండుచేసిన మేలు మలిచి "దేవునికి సాటి కల్పింప సాగు 
దురు. అట్టి కృతశ్నులకు సిగ్గులేదు, కావున వారు తమ లోకసౌఖస్టములను భోగ 
ములను బాగుగ అనుభవింప వలనీనది, తుదకు దాని శిక్ష ఏమి రానున్నదో + 
వారికే తెలియనగును, కావున మౌానవ్చుండు కష్టములు తొలంగినవి అని బేవునిని 
మలిచి పోకూడదు. 

జాలీ 

56, వ_-యజ్-అలూన-లిమా-లాయోల్లమూన-నఫీః సీబమ్-మిమ్మా- రజ 

ఖ్యాముమ్-తల్లాహి ల-తున్ -అలున్న-అమ్మా-కన్తువ్- -తఫ్- తరూన్, 5%, వ- 

యద్ “ఆలూన- లిల్లా' పాల్ -బనాతి-న్సుజ్ -దోనహూ-వలహుమ్" “మా యష్-త 

హూూన్, రరి, వల్తిజా-బుష్ పిర-అపా చుముక్-బిల్ -ఉన్సా- బిల్ల- వన్. హు 

వూ-ముస్ -వద్దన్ -వనువ-కోజీమ్, 59. యత-వారా-మినల్ -భామి" మిన్ - సూఇ 

మా-బుప్ వి.ర-బిహీ- ఆ-యుమ్-సీపహూ-ఆలా వూనిన్-అమ్- యదున్సుహూ- 

ఫిత్-తురాబా, 60. అలా-సాఆ-మా-యజో-పమూన్: 60, లిల్ల-జేనాలా-యూ- 
మినూన-బిల్-ఆఖిరతి-మస-లున్- సౌల్తి' వ-లిల్లా-హీల్-మస లుల్ - తర. వ-వాు 

వల్ -ఆ జీ-బుల్ ఆహా కీమ్, 

56, మటియు పెక్కు. దేవా రాధకులు మేము వారికి నొసంగిన దానిలో 

నొక భాగము తమకు తెలియని వారికింగాను నియమించుచున్నారు, 'దేవ్సనియాన ! 
మోతు కల్పించుచున్న వాని గూర్చి తప్పక మీరు (పశ్నింప దిడుదురు, 57, మణి 

యు వారు "దేవునికి కుమా లలు కల్పించుచున్నారు. "దేవుండు అట్ట సంబంధముల 

నుండి పరమ పవిత్రుడు. వాణి తేమ కొలుకు తాము కోరినది “నియమించుకొను 

దురు, 58. వారిలో నెన్వని కైన కువూ ఆ గలిగాను అని నంతోషవార. వానికి 

నియ్యంబడినచో వాని ముఖము నల్లపడి పోవును, మజణివాండు దుఃఖము తో 

నిండిపోవును. 59. తనకుం చెప్పంబడిన సంతోష వార్త వలన క్రీడుణే ప్రజల 
నుండి చాంగిదాంణ్ తిరుగును, అవమానము స్వీకరించి దాని నుంచుకొన వలెనా! 

లేదా దానిని మట్టిలో. పాలి పెట్ట వలెనా! అను యోచనలో పడును, వినుము, 

వారుచేయు తీర్మానము చాల చెడ్డది 60, పరలోకమును విశ్వసింపని వారి విష 
యము చాల చెడ్డది, మళీ దేవుని విషయము చాలగొప్పది, (ఉన్నతమైనది) 
మటి యాతండు సర్వశక్తు కుండును వివేచనా. పరుండున్ను 
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వ్యా! 56. అవిశ్వాసులు, తమకు "దేవుడొ'సంగిన పశువులలోను ధాన్య 

ములలోను, వ్యాపారములలోను క్రాంతభా గము చిల్లర చేవతలకును విగహము 

లకును తీయుదురు. అకు వారు తమ మొక్కు.బడులను ఇల్లించిబేవుని కోపమునకు 

పా(తులగుదురు, దేవుండెసంగిన సంపదలలో విగ్రహములను భా గస్టులుగయ 

జేయుట భఘోరపాతకము, కావున దీనిగూర్చి తీర్పుదినమున పాశ్న గలుగును, 

దాని శిక్ష పొందవలసి యున్నది. రీ7. బనూఖుజాఆ మొదలగు వారు "దేవ 

దూతలు “చేవుని కమా-ెలు అని నమ్మి అట్లు పలుకుచుండిరి. దానికి నిందు రద్దు 

చేయబడినది. జేవుండు పరమ పమ్మిత్రు(డు. ఆతనికీ భార్య లేదు. ఆతనికి కుమా 

"ెలులేరు, ఇట్టి సంబంధములు ఆతని! లేవు. "బేవునికి కమార్తోలు గలరు ఆని 

పలుకువారు తనుకుమా(త్రమ మగ బిడ్డలే గలుగవలెనని కోరుదురు. కుమా _ర్లెలను 

కోరరు. _5ీరి. వారిలో నెవ్వర్షికైన కుమార్తె పుట్టినది అని వానితో పలి! 

నచో కుమార్తె పుునా! అని దఃఖములో ముఖము నల్హగా6 "బేసకొని చింతలో 

మునిగి పోవును, ఈపీడ ఎచ్చట వచ్చానా! యని దోకఖపడును, ఎందుకన దుష్టులు 

కుమా ర్తెలనుక్ట_వేమింపరు. ర్9, (పజలకు వమి ముఖము చూపుదునా! అని సిస్టుల 

దాగిదాగి వారికంట పడకుండ తిరుగును, కువూ_ర్తె (దితికి చెద్దదియైన చో "నెవ్నని 

న నిచ్చి వెండ్లి చేయవలె నే! ఈ యవమానము ఎట్లు సహింతును, ఆవనూ 

నమునకులో_నై బ్రతుక నిత్తునా! లేడా పొణముతో నే మక్టిలో పూడ్చి పెట్టు 

దునా! అని యాలోఛింపసాగున, ఇస్లామ్ నకు పూర్వము కొంద ఆము దుష్టులు 

తమ కుమార్తెలను పాొణముతో నే ఫూడ్చి పెట్టుచుండిరి. ఇస్తామ్ ఆ పాప 

మును నిమేధించి కుమా ర్తలను గారవముతో పోపషీంప వబెను అని విధిం 

చెను, ఇస్తామ్ వలన అట్టి ఘోర పాతకము నిలిచిసోయెను. దుష్టులు తమకుమా 

"ర్రైల విషయము చేయు తీర్మానము చాల చెడ్డది. దీనికంళు జాల చెడ్డదిబేవుని! 

కుమా _ర్తెలుకల్పించుట, తాము అనహ్య్థపడుకుమా _ర్తెలు 'జెవునికింగలరు అని వెప్పుట 

బాలఘో రపాతకముగదా !00.పరలోకమును విశ్వసింపని అని శ్వొనుల విషయము 

ఇాలచెడ్డది, వారుబీద తనము నకును అవమూా నమునకుభయపడి కమా ్షైలను వధించుట 

వారిపని, తమ ముసలి తనములో తోడుపడుటకు వారికీకుమారులు కావలెను, 

తుదకు వారి పాపశార్య్యముల ఫలితము వారికీ లభించును, కావున వారికీ దుర్గతి 

పట్టును. దేవుండు అ యక్కలులు గలవాండు కాడు. ఆతని విషయము చాల 

యున్నత మైనది. ఆతని మహిమ ఎంత కొనియాడినను అది కొంచెమే. ఆతడు 

నర్వశక్కండు. తాను కోరిన చో దుర్మార్గులకు తేళ్ళ ఆమే శిత నొసంగ6 గలండు 

కాని వారికి అవకాశము నిచ్చి కొంతకాలము వదలి 'వెట్టుచున్నన్నండు ఆంళే 

బుద్ధిమంతులు తమ పాపములను మానుకొని భక్తు లగుదురు. "దేవుండు వివేచనో 

పరుండు, కావున అట్లు చేయుచున్నాండు, 
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అవావాతో 

61. వలౌ-యుఆ 'ఖిడాల్లా-హున్నా స-బి-హల్ -మిహిమ్-మాతరక- ఆలా 

హో- -మిన్ -దాబ్బతిన్-వలా- కిన్- యు-అఖ్ - -ఖరువుమ్ -ఇలా- అజ లిమ్- మస 

మన్ 'ఫల్తిజా- జా అ- అజ" లుహుమ్ -లా-యస్- -తాఖరూన-సాఅకన్ “వలా? యస్ - 

తఖ్దిమూన్. 62. యక్ =ఆలూూన" లిల్లాహి-మా-యక్ -రహూన- వ- తసిఫు- 

ఆల్ "నినాచువుముల్ కజిబం అన్న-లహుముల్ - వస్ నా-లా-జరమ- -అన్న-లవు 

మున్నార-వ అన్న వుమ్ -ముఫ్-రతూన్ 

61, మజీయు మనుష్యులు చేయు అనాస్టమనకుం గాను దేవుండు వారిని 
పట్టినచో భూమిపై నొక పాణిని కూడ వదలండు. కాని ఒక నియమిత కాల 
ము వణకు వారిని వదలి 'పెట్టుచున్నాండు, వీదప వారికాలము వచ్చి చేరినపుడు 
వారు ఒక గడియ వెనుకగాని ముందుగాని పోంజాలరు. 62. తమకు ఇప్పము 

లేనిదానిని దేవుని కొణకు నియసించుచున్నారు. వలీ తమకు మేలున్నది “అని 
వారి నాలుకలు అబద్ధములు, పలుకుచున్నవి. తేప్పక వారికీ నరకాగ్ని యున్నది. 

నిశ్చంయముగ వారు నర్కములోనికి ముందుగా పంపంబ డుదురు. 

వ్యా! 61. మనుష్యులు చేయు అన్యాయములకును పాపములకును త్య త 

ణ మే దేవుండు వారినిపట్టి శిశ్చీింప మొదలు పెట్టినచో కొన్ని గడియలు కూడే 
ఈలోక ముండౌనేరదు, ఎందుకన లోకములో దుర్మాష్టల సంఖ్య యే ఎక్కువ, 

పొపము చేయని మానవుండు లేండు. పొవులంచణు నౌక మొందిన పిదప (ప్రవ 

కలు కూడ రానక్కటి లేదు. భూమి సె మనుష్యులే లేనపుడు ఇతర జుతు 

వులుండుటకు అవసరము లేదు. అవికాడ నుండవు. కావున దేవుండు తక్టణమే 
శిక్చి౦ప కోరినచో లోకము ఒక నిమిషములో నశించి పోవును. కాని "జేశ్చండు 

అట్లు చేయక పాపులను కొంత కాలము వదలి పెట్టుచున్నాండు, వారు తమ పాప 
ముల క్షమాపణ కోరి తవు తప్పులను దిద్గుకొనుటకు వారికి అవకాశము . నొసం 
గుచున్నా(డు. తుదకు వారికాలము తీరినప్పుడు ఒక గడియ ఆటు ఇటుగాక వారు 
నశింతురు, 62, అవిశ్వానులగు మనువుస్థలు తమకు బ్రష్టము లేని కునా-ర్తెలు 

చేన్రనికి నున్నవి అని పలుకుదురు, అటులే తమ సొత్తులలో నితరులకు బభాగస్టు 
లగ జేయుటకు వారు ఇష్టపడుదురు. అట్టి విషయము దేవునికి సాటియున్నదీ. 
అని పలుకుచు దేవునికి నంట కట్టుదురు, అట్లు తమకు ఇష్టముళేని దానిని "దేవు 
ని కొతికు నియమింతురు. మణియు వారు మాకు ఇపామునందు మేలుగలుగు చు 
న్నది, పరలోకమున్నచో ఆచ్చటకూడ మాకు మేలుగలుగును. మోతము స్వర్గము 
లభీంచును ఆని పలుకుదురు. చారు పలుకునది నిజముశాదు. వారుచేయు పాష 
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"కార్యములకు. గాను తప్పక వారికి నరకాగ్ని లభించును.కాని మోక్షము లభిం 

చదు. వారు తప్పక నరకములో ప్రవే శింతురు, -ఈవిషయము ద్ధిరమైనది. ఇందు 

వలాటి సంచేపాము లేదు. 

683. తల్లాహిా-లఖద్ "అర్ -సలా ఇ -ఇలా-ఉమూమిమ్-మిన్ -ఖబ్ -లిక -ఫ జ 

రజత -ారిడా 
యస్థీనలవాు- ముష్-షయాతీను-అఅమా-లహుమ్- ఫవువ-వలియ్యు- హూుముల్ - 

యామ”వలవాువ్- అడాబున్-ఆలీవ్. 64, వమా-లన్ -జల్నా-అ ల కల్ -క తౌబ- 

ఇల్లా-లితుబయ్యి న-లవుముల్ -లజిఖ్ _తేలపూ- ఫీహీ-వ-హుదన్ -వ"రహ్మ్నృమకల్ 
క్ 

లిఖా-మిన్-యూమినూన్. 65, వల్లావు-అన్"జల-మినస్ -సమాఖఇ"మౌా-అన్ - ఫ- 

 అహూయా--బిహిల్ -ఆర్ జ-బఆద-మాతిప+-ఇన్న ఫీ-జాలిక-ల- ఆయతల్-లి-ఖామిన్ 

యస్-మటడిన్ . 

68, చేవుని యాన! మేమునీకు ఫపూర్వమున్న జాతులవారియొద్దమ[ ప్రవక్త 

లను పంపియున్నారము, పిదప చెతాను వారి కర్మలను వారికి బాగుగ తోయ 

నట్లుగం జేసెను కావున ఈ దినము ఆతడు వారి స్నేహితుడు, మణీ వారికీ 

దుకిఖకరమైన శిక్షయున్నది, 64, మజియు వారు వాదించుకొను విషయమును 

నీవు వారికి స్పష్టముగా తెలువుటకును సన్మార్లయ బోధించుటకును, విశ్వసించు 

వారిని అనుగహిం చుటకును మేము నీకు గ్రంథము పంపితిమి. 65. మ౭కి యు 

దేవుడు ఆకాశమునుండి నీళ్ళను కరిపించెను, పిదప చచ్చిన భూమిని దానివలన 

(బ్రతిశేం చెను, నిశ్చయము గా వినునట్ర జనులకు ఆందు సూచన గలదు, 

వ్యా! 63, మక్కాలోని కాఫీర్గ చెడ్లనడతలను తెలివి ఏరి దుర్భ్మార్లమల 

వలన చుగంబరుల వారు చింతపడకూడదు అని దేవుడు యోదార్చుచు సీకు 

వూర్వముకూడ అ నేక (ప్రవ కలను మేము పంపి యున్నారము, ఆయాజాతుల 

వారు నైతాను దుర్చోధవలన (ప్రవక్తలను తిరస్కరించి తామ చేయు పాష 

శార్యములు మంచివి అని తలంచుచు మితిమోటేపోయి దేవుని శిక్షకు లో నైరి, 

వారి స్నేహిశుండగు తాను వారికి, ఈదినము పనికీ రాడు. వారిని శిక్షనుండి 

తప్పింపంజాలండు, బిటి దుర్గతియే ఏ విరోధులకు పట్టను, నీవు చింతపడవలదు. 

64. ఇందు "దేవుండు వాజిత్ రసూలువారికి ఖర్గానెషరీఫు ఎందుకు నొసం౫గనో 

ఆ విషయము వెప్పలుడుచున్నది, దేవుని యేకత్వము మొదలగు ధర్మములలో 

(పజలు భే దాఖి ఫపాయములుగలిగి వాదించుకొను విషయములను వివరించి స్పష్ట 

ముగా చేలాటి సందేహములు గలుగకుండ తీర్మానింపవలెను, ఆవిదప పృజల 

యిష్టము, నమ్మిన నమ్మవచ్చును. లేదా తిరస్కరించిన తిరస్క-రింపవచ్చును. 
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దాని విషయము (పవ క్ష చింతింపన క్క_లి లేదు. సన్నార్లము నందు పోయి చేనుని 

యనుగ)హాము నకు పాతులగువారు విశ్వాసులు, ఖురానును విని నమ్ముదుగు. 

దాని ననునరింతురు, 65. భూమి యొండిపోయిన వీదప వర్థమువలన తిరిగి పచ్చ 

పడును. ఎండుట చచ్చు నట్టును, పచ్చబడుట బ9తుకునట్లును, ఇటులే భయభక్తు 
లతో .ఖురానును వినినచా పామరులు, విద్యావంతులగుదురు. చచ్చిన హృద 
యములు (పాణములు సొందును, కావున మానవులు ఖురానును గమనించి విని 

ఉభయలోకములలో జయము, మోకము పొందవలెను. 

66, వ.ఇన్న-లకుమ్ -ఫిల్ -అన్ -ఆమి-లాఇ్వబ్ రతన్ -నుస్ -ఖక్రమ్ -మిమ్మా- 

ఫీ-బుతూనిపీ-మిమ్ టై ని-ఫర్ -సీన్-వ-దమిల్ -లబనన్ -ఖాలీ-సన్ -సాఖ-గల్-లిష్ 

షారిబీన్, 67. వ-మిన్ -సమరాతిన్ -నఖీలి-వల్ .లలనాబి-తత్-తఖ ఎన _మిన్ 
హూు-సకరన్ -వ-రిజ్ -ఖన్ -పహాసనన్ -ఇన్న - థీ-జాలిక-ల-ఆయతల్ -లి-ఖామిన్-యల్ . 
కారి 

ఖీలూూాన్ , 

66, మజియు మీరు పశువులలో గమనింపవలసిన విషయము గలదు. 
మేమ వాని కడుపులలోని వేడ ర క్షఘల మధ్యనుండి స్వచ్చమైన హాలును 
మూరు (తాగనిచ్చుచున్నారము, అది ఈ )గువారికి మనో రంజకము గ నుండును, 

67. మజియు మారు ఖర్జూరము, (దాతపంఢ్రనుండి మత్తును మంచి యాహాోర 
మును చేయుచున్నారు. ఆందు బుద్ధి మంతులకు సూచనగలదు, 

వ్యా! 66, ఒం్కై అవు గేదె మొదలగు పశువులు గడ్డి మేయు చున్న వి. 
అది కడుపులో పోయి, మూండు వస్తువులుగ వూరిపోన్సచున్నది, ఒకటి ఇడ, 
రెండవది రక్తము మూండవది పాలు, "దేవుయ తన శ కి వేవేడ రకమ లమధ్య 
నుండి పాలును దీయుచున్నా(డు, ఆ పాలు తా్రాగువారికీ మనోరంజకముగ నుం 
దును బలము నొసంగును, మానవులు దీనిని గమనించిన డేవుడు ఒక్కడే 
సర్వశ కుడు అని నమ్మ గలరు. 67, ఖర్జూరము, ద్యాక్ష, ఫలములనుండి ప్రజలు 
నుత్తుప దార్థములు తీసీ (తాగుదురు, ఈ వాక్యము మక్కా-లో వచ్చినది, సా 
రాయి మొదలగు నుత్తుపదార్థమాలు మదీనాపురములో నిచ్పీధింపంబడినవి, నివి. 
ద్ధము కాక ముందు ప్రజలు దానిని (త్రాగు చుండిరి, నివిద్దమైన వీదప దానిజోలికి 
పోలేదు. ఆ ఫలములనుండి మంచి యాహోరముగ్కు పానకము నవీజు, నిర్మా. 
పులుసు ఎండిన ఖర్జూరములు, (ద్రాక్ష మొదలైనవి (గహించి (ప్రజలు భుజిం 
తురు. ఇవన్నియు దేవుని యనుగహమువలన గలుగుచున్నవి. దీనిని బుద్ధినం 
తులే (గ పిాాంతురుం 

= 108 
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68. వ-జాహో-రబ్బుక-లలన్ -నహొాలి-అనిత్ -త్ము జీ-మినల్ -జిబాలి
-బు యూ 

తన్ వమినప్.షజరి-వ-మిమ్మా-యల-రిషూన్- 69. సుమ్ము-కులీ-మిన్ -కుల్లిస్-సన 

రారతి-ఫస్-లుకీ-సుబుల-ర బ్బికి-జులు-లన్ యఖ్ -రుజు-మిన్-బుతూనిహో - షరా 
బయట 

బుమ్-ముఖ్ -ఠలిఫున్-ఆల్ -వానువూ-ఫీహి-షిఫా- ఉల్-లిన్నా ని-ఇన్న-ఫీజూ 

లిక-ల-ఆయితల్ -లి-ఖామిన్ -యత-ఫక్క_-రూన్ . 

68. మజశియు నీ(పభువు తేనెటీ నుద్దేశించి సీవుకొండలలోను, చెట్ల 

లోను మనుష్యులు నిర్మించు కట్టడములలో నిండ్లను కట్టుకొనుము. 69,పిదప అన్ని 

రకముల 'పండ్లను తినుము, ఓీదప నీ(ప్రభును స్పష్టముగా చేర్పణచియున్న (లోవ 

౬లో నడువుము అని ఆజ్ఞా పిం చెను, వాని కడుపులనుండి తాాగందగిన వస్తువు 

వచ్చును. ఆది పలురంగులు గలదిగా నుండును, అందు (ప్రజలకుంగాను రోగ స్వస్థ 

తయును గలదు, నిశ్చయముగా అందు గవనించువారికి సూచనగలదు. 

వ్యా! 68, 69. ఇందు "లే నెటీంగనుగూర్చి _చెప్పంబిడినది, ఒక ఈలకు 

దేవుడు ఎంతే బుద్ధి -నేప్పనొసుగనో బుద్ధిమంతులు మోచిపవతెను, అది తన 

గూంటిని నెట్టు నిర్మించుచున్నదో చూడుడు. ఆందలి అన్ని అరలు (గదులు) 

యుడములేసండ ఆటుకోణములు గలవిగా నుండును. అవి యన్ని యు ఒక పెద్ద 

ఈంగకు లోబడి నడ చుకొనును, దేవుండు అది గూండు కటవలెను. ఫలములను 

తినవలెను అని అడ్డా పీంచెను, అనగా దాని న్వభావము ఆపనులవలాను "దేవుండు 

నిర్మించెను అని భావమా, తేనెటీగ కొండలలోను శెట్లలోనుు మను 

ష్యులు కట్టిన పందిళ్లలోను ఇండ్రలోను తేన గూండుకట్టుకొనును. అది తనగణాంటి 

నుండి ఎంత దూరముపోయినను [తోవ మటుచిపోక తనచోటునకు వచ్చును, 

ఆందులశే దాని త్రోవలు స్పష్టముగా ేవుండు చేసెను. దాని కడుపునుండి తే నె 

వచ్చుచున్నది, ఆది తేల్లగాను, ఎకి గాను, పఘవుగా నుండును. - బుతు 

వులను ఆహారమును. కేనెటీగ వయస్సును వాని భేదములనుబట్టి రంగులు మా 

దును. తేనె అనేక మందులలో నుపయోగింతురు. దానివలన "జేవుని సెలవుచే 

అనేక రోగములు బాగుపడును. అందు అనేక లాభములు గలవు. బుదిమంతులు 

యోచిందినచో వారికి నందు దేవుని శక్తిని సూచించు సూచన గలదు, 

70. వల్లావు-ఖలఖ-కుమ్ -నుమ్మ-యత-వఫ్ -ఫా' కుమ్-వ-మిన్ -కువ్-మున్ 
అర జాట్ 

యురద్దు'ఇలా-లఅర్ -జలిల్ -జము లి" కై. లా-యఆ-లనూ-బఅద-ఇల్న
ిన్- -వై.అన్ - 

ఇన్నల్లాహ-ఆల మున్ -ఖదీర్ = 
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70. మజియు దేవుండు మిము పుట్టించెను. విదప మోకుచావునిచ్చును, 

మజీ మాలో కొందు తుచ్చమగు వయస్సును పొందు చున్నారు, అందు నెజిం 

గిన పిదప నేమియు 'నెలుంగకు-దురు. నిశ్చయముగా దేవుండు. సర్వజ్ఞుందును, 
సర్వశ క్నండును, 

వ్యా! 70. ఇంతవలుకు లోకములోని శక్తిసూచనలను గమనింపవలెను 

అని చెప్పంబడియెను. ఇం మనుష్కండు తన 'సంగతినే  గమనింపవలెను, . 

అఆతండు పుట్టక పూర్వము వమియు లేకుండెను, ఆట్టివానిని "దేవుంయ పుట్టించెను. 

మానవుండు లోకములో జీవించి కాలము తీరక విదప మృతినొందు చున్నా డు, 

"దేవుడిచ్చిన ప్రాణమును తీసికొను చున్నా(డు. అపుడు మానవుడు ఏమియు 

వేయ లేంయగదా ! కొందు నునువ్యులు మృతినొందక పూర్వము తుచ్చమైన 

వయస్సు పొందుదురు. అనగా చాల ముసలితేనము పొందుదురు, ఆవయస్సులో 

తాము నేర్చుకొ న్నది, ఎలింగినది నర్వము వులుచిపోవుదురు. బలముండదు. 

లేచుట కూర్చుండుట దుర్త్రభమగును. వీమాటను (గహీంపంజాలరు. చావువచ్చీన 

బాగుండును అను స్టితిలో నందురు, కావున మనుష్యులు; దేవునికి సర్వము తెలి 

యును ఆతండే సర్వశక్తు(డని (గహింపవలెను, "దేవుండు తన యిష్ట మువచ్చినంతే 

అను[గహీం దును. తౌను కోరినపుడు వాపసు తీసికొనును. 

71. వలావాు-ఫజ్ _జల 'బల-జకుమ్ -అలా-బఅజిన్ -ఫీర్ -రిబ్ ఖ-ఫమల్ల -జీ 

ఫుజ్-జిలూ-బి రాద్దీ-రిజ్ -ఖహిమ్-అలా "-మా-మల-కల్ -విమాను-వుమ్- ఫహుమ్ 

ఫీపా సవా ఉన్-అఫాబి-నిఅమతిల్లాహి-యజే -హాదూన్. 
71. మఆీియు "దేవుండు ఆహోర సుపదల విషయము మీలో నొకరివై నొక 

రికి ఘనత నొనంగియుస్నా (డు. శావున ఎవరికి ఘనత నొసంగబడానో వార్ము 

తను సంపదను తమ చేతులలోనున్న, బానిసలకు వారు సరిసమానులగుటకుంగాను 
ఒసంగువారుకారు. వారేమి ? చేవుని అనుగిహములనుతిరన్క_రిం చుచున్నా రా! 

వ్యాక 71. లోకమయులోమనుమున్టిల స్పీ తిగతులందు చాలవ్య త్యాసము గలదు, 

కొండలు మంచిసంపదల్సు అధికారము గలిగి యున్నా రుకుణీకొ ందలువారి' చేతులలో 
బానిసలు గానుసేవకులుగా నున్నారు, ఒకరివై నొకరికిభఘునతగలదు. ఇది దేవుండు 
అవ గిహించినడే ! నంపదగలవార్కు తమ ఆ_స్తిలోను అధికారములోను నితరు 
లను భాగన్జులుగం వేయుటకు సమ్మతింపము. తమ బానిసలను తమ యా సిని 

పంచి పెట్టి వారు తమకు సరిసమానులుగ నగుటకు సమ్మతింపరు. చానిసలుకూడ 

మనుష్యులే గదా! కావున బానిసత్య్వమును, యజమానునితో సరిసమానమగు 

టయును ఒకచోట చేరవు, అట్టి వారు దేవునికి సాటి ఎట్లు కల్చింతురు, సర్వము 
TENE వాలా 
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-జేవుయ నృష్టించిన దేగ దా ! డేవునికి ఆధీనమైన సృష్టి ఆశనిక సరినమా నము 

కానేరదు. కావున దేవుండు కావించిన మేళ్ళకును అనుగ వా ములకును కృత 

ఘ్నులై మానవులు తిరస్కరించుచున్నారు. అట్లు చేయుట వారికి తగదుగడా ! 

79, వలాపహు-జఆల-లకుమ్ మిన్ -అన్- ఫునీకుమ్- అజ్ వాజన్" వజఅల-ల 

కమ్ .మిన్-అజ్ -వాబీకుమ్-బనీన-వ-హాఫ-దతన్-వ-రజ ఖ-కుమ్ "మినత్ -తేయ్యి'చో 

తి-అఫ-బిల్ బాతిలి-యూ-మినూన-వ వి-నిళ-మతిల్లాహి వుమ్" యక్ -ఫురూన్ , 
= వావి 

78, వ-యల-బుదూన-మిన్ -దూ నిలాహి-మా-లాయమ్ -లిక "లవామ్-రిజ్ -ఖమ్. 

మినన్-సవూవాతి-వల్ -అర్ జ-మై-అన్-వలా-యస్-తతీ-డోన్.. 74. ఫలా-తజ్రి 
ణి అది స్ట్రా అాతిదా 

బూ" లిల్లా-హిల్ -అమ్ సాల-ఇన్న ల్లాహ-యలఅ లము-వఅన్తుమ్-లా-తఆలమూన్ = 

72, మజీయు దేవుడు మోకొణకు మీజాతినుడియే మీ (స్రీ లను పుట్టిం 

వను, మణీ మా స్ర్రీలనుండి మోకు ప్ముత్రులను మనుషులను నిచ్చెను, మతి ఆహో 

రమునకు( గాను మీకు మంచి వస్తువులను అను గహీంశెను. వమి వారు అనత్యే 

ములను నము చున్నారా ! మణి వారు "దేవుని యను[గ్రహమును తిరస్క_రిం 

కురా. 7కి. మజీయు ఆకాశము నుండియు భూమినుండియు వారికి కొంచెమైన 

ఆహారము నొసంగు అధికారము లేనివారిని వారు ఫూజించుచున్నారు. మల్ 

వారికి శ_క్రిచేదు. 74. కావున దేవునికి నుదాహరణములు కల్పింపకయ, నిశ్చయ 

ముగా దేవుండు ఎటుంగును, మణి మో రెజుంగరు. 

వ్యా! 79, వురుషులకుంగాను భార్యలు మానవ జాతినుండియే చేవుం 

దు పుట్టించెను. ఒక జాతిగ నుండుట వలన పరస్పరము (పేమగలిగి సంసారము 

సాగును. సంతానము నిలిచి వృద్ధి లుగుటకుంగాను న్రుతు9లును మనుమలును 

"జేవుండొనంగి యున్నాడు, మానవుడు జీవించి యుండుటకు మంచి యావోర 

వనతులు చేవు(డు కల్పించి యున్నాడు; అసతే్టేమాలగు విగ ఏ)హూములను అవిశ్యా 

సులు నమ్మి అవి తమకు మేళ చేయును అని తలంచి యున్నారు, అది అబద్ధము, 

మానవులకు సర్వము నొసంగువా6డు ”దేస్రండే అట్టి బేవుని నమ్ముక కృత ఘు 

లగుదురు, 78. విగ్రహములు చిల్లర దేవతలు ఆ కాశమునుండి వర్షము. కుర్పించి 

భూమినుండి ధానక్టియ పుట్టింప లేవు, వానికిట్టి అధికారమును శక్తీ యునులేదు, 

అట్టి శకిహీనులను అవిశ్వానులు పూజించుచున్నారు. అట్లు చేయుట సరికాదు, 

74. అవిశ్వాసులు చిల్లర -దేవతలునువి[గపాములును దేవునిసన్ని ధానమునందు మా 

సీఫారను చేయుదురు. ఈ అధికారము వారికిం గలదు, మధ్యస్థులు "లేనిది గొప్ప 

రాజు సాన్నిధ్యము లఫింపదుగదాఅని యుదాహరణమ లు కల్పింతురు. అట్లుసామె 
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తలు దేవుని గూర్చి కల్పింపరాదు, ఆది సరికాదు. సర్వము *జోవుని చేతిలోనున్న 

ది. సర్వము 'దేవుండే చేయును, సర్వము ఆతనికి తెలియును. ఇహలోక అధికా 

రుల వలె బేవుని నూపింపరాదు. 

75. పజర-బల్లావు నుసలన్-అబ్ -దమ్ 'నుమాలూకల్ -లా-యఖొ డిరు-ఆ 

లా-మెైఇన్-వమర్ -రజఖ్ నావు -మిన్నా -రిజ్ -ఖన్-హసనన్ " ఫవువ-యున్ "ఫిఖ్బు 
మిన్ హు-సీర)న్ -వ-జపొ-రన్ -సాల్ -యస్ -తడూన్ , అల్ -హామ్దు-లిల్లాపి- 

ల ఇ లి దా 2 . ఆ 

బిల్ -అకొ-సరు-హుమ్-లా-యఅ-లమూాన్ , 76. వ-జరబలాహు-మస-ల5్ -ర జు- 

చైని-అవొ-దువుమా అబా-కము-లా-యఖ్ -దిరు-అలా-షై కన్ -వావాున-ాకల్లున్ 

ఆలా- మాలావ్యా-ఐన-వా-యు-వవ్ " బివానా- లా- యాతి- బిక్రైరిన్ . హాల్- 
2 

యస్ గ్ _తవీ-వషవ-వవమన్ -యామురు బిల్ “అద్ లి- నవువ" ఆలా-నీరాలిక్.మున్- 

తఖమ్, 

75, "దేవుడొక ఉదాహరణ మిచ్చెను. ఇతరులకు సొత్తుఅయి యొడ్దానికిని 
శ క్రిలేని ఒక బాసొనయును. ఒకనికీ మేము మా యొద్దనుండి మంచి సంపద నొ 

నంగి యున్నారము, కావున ఆతండు రహాన్యముగాను వెల్లడిగాను దానినుండి 
ఖర్చు చేయుచున్నాడు, వమి వారు సరిసమానులగుదు రా! సర్వస్తోత్రములు చేవు 
నికే యున్నవి. కాని 'వెక్కుముందికిం దెలియదు. 76. మజణియుచేవుండుమణ్ొక 

యుదాహరణము నిచ్చెను. బ్రద్దలు వురుషులున్నారు. అందు ఒకయ మూంగ, 

ఆతండు వపనియును వేచుంజాలండు మలి వాడు తన యజమానునకు భారమై 

యున్నాడు. వానికెచ్చట పంవినను వాండు వ మేలును తీసీకొనిరాండు. మట్ొకం 
డు ప్రజలకు న్యాయము చెప్పుచు తాను సన్మార్టము నందు నున్నాండు. వీరిద్దయి 

సరిసమాను లగుదురా ! . 
వ్యా॥ 75,76. ఇత ఈవాక్యములో వ్యిగహములు శక్తి లేనివి అనియు 

"దేవుండు. సర్వశక్తుంయు అనియు బోధిం చునట్టి శండు ఉదాహరణములు 

చెప్పం బడినవి, మొదటిది, ఒకని శేతిలో బానిసగా నండీ తాను స్వయముగా 

చేయు అధికారమును శక్తియును లేక యున్న వా.డొకండు. నుజొకయ స్వా 
తంత్రము గలిగి దేవుని "యనుగవాము వలన తాను పొందిన మంచి నంపదల 

నుండి తన యిస్టానుసారముగ రవాన్యము గను బహిరంగము గను ఖర్చు చేయు 

చున్నాండు. ఏరిద్దజు సరినమానులు శానేరరు, అటులే కదలని మెకలని విగహా 

ములు మానవులచేత నిర్జింవయిడి శకి లేనివి, దేవుడు సర్వశక్తుండు, 'సర్వాధి 

కారుడు, సర్వము ఆతనికి లోంబడి యున్నది, కావున ఆతని కే అన్నివిధమాు శ న 
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సో[తములు చెందును, ఆతంజే పూజునండు.కావున శక్తీ తేని విగుహములును సక 

శక్త (డగు దేవుడును నరిసమానులు -కా నేరరు,ఇటు లే బేవునికి నిధయుండెభ క్కి 

మార్షమున పోవు వశ్వాసియును వ(గహా రాధకండగుఅవిశ్వాసి యును సర
ిసమా 

నులు శానేరరు. అని యూహించునది, ఇండవది, ఒకయ మూంగ, సాధారణ 

ముగ మూంగ చెవిటిగా నుండును, వాడేమియు చేయంజాలండు, వాని వలన 

వాని యజమానునకులాభము లేదు. వాండు వానికిభారముగానుండును. ఏ పనికి 

పంవపినను పని చేయ లేయ, వ మేలును లాభమును త్రీసికొని రాజూలండు, మఠొ 

కడు తొను సన్నార్షమునందు నడచుచు నితర్రులకు న్యాయ మార్గము 

బోధించును. పీరిద్దతునుం సరిసమానులు -కానేరరు, ఏరిద్ద ఈ సరినవూనులు కాన 

ఫుడు శక్తిలేని విగహములును చిల్లర -దేవతులును సర్వశ క్తుండగు "బేవుండును 

ఎట్టు సరిసమానులు కాగలరు, ఇట్టులే చేవుండెసంగిన అహోరము తినుచు 

విశ్వాస భక్తులు లేని అవి క్యాసియును -జీవుని యందు భయభక్తులుగ లిగి కృత 

బయో యున్న విశ్వాసియును సరి సమానులు కానేరరు అని యూహిాంచునది. 

77, వ లిల్లాహి్రైబుస్-సమా-వాతి-వల్ = అర్ జి-నమా-అమ్రుస్- సాఆ 

తి-ఇల్లా'కలమ్ హెల్ బసుటా-వువలఖ్ రబు-ఇన్నల్లాహ-అలాకు
ల్లి-మైఇన్- 

ఖదీర్. 78. వళ్లాహు-అఖ్ రజకుమ్-మింబుతూని-ఉమ్మ-హోశి 
కమ్ -లా- తల్ల 

మూన-మెలఅన్- వ- జతల- 6క-ముస్-సమ్అ-వల్ -అబ్ _సార-వల్ -అఫ్-ర్రదత ల 

పవమ్-తష్.కురూన్, 79. ఆలమ్-యరె-ఇలల్ - మైరి ముసఖ-ఖ రాతిన్-ఫీ 

' జవ్విస్-సమౌ ఇ-మా-యుమ్ -సిక-హున్న-ఇల్ -లల్లావాు-ఇన్న-
$ీ"ాలిక-ల- ఆ 

యాతిల్ -లి-ఖామిన్-యూమినూన్ , 

7, మజీయు ఆకాశముల యొక్కయు భూమి యొక్కయు రహసస్టిము 

లు జేవుని యొద్దనే యున్నవి మజీ వునరు త్యానమా "యుక్ళ విషయము ఒక 

జప్పపాటు కాలమో లేదా డానికంబు సమాపములోనో యున్నది. నిశ్చయ 

ముగా జేవుండు సర్వమునకు శ_క్తిగలవా(డు 78, మలకియు "బేవుండు. మిమ్ము మీ 

తల్గుల గర్భములనుండి బయటికి స్రీచెను. మోిశేనియు తెలియకుండెను, మతి 

మీరు కృతజ్ఞులురె యుండుటకు మాకు చెవులు కన్నులు, హృదయములు "దేవు 

డొసుెగిను. 79. ఆకాశ మధ్యలో వశము లె యున్న పత్రులను వారు చూడ 

లేనా! దేవుడు తప్ప ఇతరు. 'లెవ్వరును వానికి ఆధార మొసంగుట లేదు. నిశ్చయ 

ముగా విశ్వసీంచువారికి నిందు సూచనలు గలవు. 

వ్యా! 77. సృష్టి అంతయు సరిసమానము గ లేదు, అందువాల వ్యత్యాసము 
—_— ఎత 2 
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గలదు, ఒకని స్ధితి మణజొకనివలెలేదు. దీని రహాస్యము డేవునికే తెలియును 

భూమ్య్యాకాశముల రహాశ్యములు "దేవునియొద్ద నున్నవి. అన్నిటి ఫలితము 

తుదివినము (ఫునరు జ్ఞానము) నందు బయలు పడును, అందటు తిరిగి సజీవులగుటు 

దినము దూరము లేదు. అది జీవుడు కోరివపుడు శెప్పపాటు కాలముకం కొను 

తక్కువ కాలములో దానిని సంభవింపం జేయును. ఆందు వలొటి కష్టము లేదు. 

ఎందుకన చేవు(డు సర్వశ క్కుండు. 7. మారు మాతల్లుల గర్భములనుండి పుట్టితరి. 

అవును మిీశేలాటి తెలివిలేకుండెను. దేవుడు మోకు వినుటకు ఇెవ్రలు చూచు 

టకు కన్నులు (గ్రహించుటకు హృదయము (బుద్ధి) నొస౦ గను, మారు వృద్ధి 

పొందుకొలది మూ తెలివితేటలు వృద్ధిపొందసా గొను. ఇట్లు అనుగిహాంచినీ 

దేవునికి బోరు కృతజ్ఞుల్బురై యుండవేలెనని అట్టు ప్రసాదించెను. కాని మారు 

కృత జ్ఞ తకు బదులుగ చిల్లర దేవతలను విగవానులను ప్రూజించుచు చేవునికీ 

కృతము "ఆ యున్నారు. 79. "బేవు-డు మానవులకు: దగిన శక్తులు వారి కొసం 

గను. అటుశే పయుంకు వాలికి దగిన వస్తువులు వానికొస గను, చమూడుండు 

అవి ఎట్లు ఆకాశమధ్య ఎగురుచున్నవో! ఆవి భూమియొక్క ఆకర్షణ వలన 

(కింద పడవు, అవిచేవునియ్యాకు లోంబడి మధ్య నెగురు చునిలు; చుచున్నే వి. దేవు 

డే వానికి ఆధారపడి వాని నేలుపుచున్నా (డు, ఇందు విశ్వాసులకు సూచనలు 

గలవు. కొందలు తౌము విశ(సీంచినచో తేమ సంపదలు పోవునేమో అని 

భయపడి విశ్వసీంచుటకు వెనకంజ చేయుదురు. "దేవుండు పసీబిడ్ఞలను పత్షులను 

ఎట్టు కాపాశుచున్నా(డో ఆలి యోచించినచో వారికట్లి 'సంచేపాముండ నేరదు. 

80. వల్లాను-జఆల- లకుమ్-మిన్ -బుయూతి- కమ్ సకనన్-వ.జఆల' లక్రుమ్ 

మిన్-జులూ దిల్ -అన్_ఆమి-బు యూ-తన్-తస్ తఖిఫ్ ఫూనపహా-యామ- జ "లీని 

వమ్-వాయామం-బఖా-మతికుమ్-వమిన్ _అస్.వాఫీహా-వ-బెబారిహో-వ-అష్- ఆరి 

హో-ఆసాసన్ _వ-మతా_రన్-ఇలా-హీన్ . 8l, వల్లావు-జలల-లకుమ్ - మివ్మూా- 

ఖలఖ-జి లా-లన్-వజ_అల-లకుమ్ _మినల్ -జిబా లి-అక్ -నానన్ .వజఆల-లకమ్ -న 

రా భీల-తథ-వమాల్ -హర')- వ-సరాబీల-రఖే- కుమ్-బాస-కుమ్-కజాలిక- యుతి 

మ్మా-నిల-మతవూ-ఆ అలైకుమ్" ల- అల్లకుమ్-తుస్- నిమూన్. 682, ఫం -9న్-తవల్. 

తా భఇన్నమా-అలై కచ్ .బలొ-గుల్-ముబీన్, 88, యత౦ిఫూన- నిల్ గ్వుతల్లాపి 

సుళ్ము- -యున్ -కిరూ నహో-వ-అక్ - సరు-వుముల్ -కాఫిరూన్. 

80, మణియు "దేవుడు మోయిండ్లను మోరు నివాసముగా -సేర్పల చెను. 
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మతి పశువుల చర్మములను మికు గుడారములు గం జెసిను. మూదు ప్రయాణము 

లో నుండు దినములందును మీరు ఇండ్రలోనుండు దినమునందును అవి మాకు చల 

కనంగా నుండును, గ్ స్రైల యున్ని తోను, ఒంకులరో మముల తోను, మేశల వెం 

టు9కలతోను, అనేక సామానులనునియమిత కాలము వలుకు నుపయోగపడు 

వస్తు వులను చేసెన్కు 81, మజీయు చేవుండు తౌను సృష్టిం చిన వస్తువుల నీడలను 

మోూకుయగాను జేసెను, మతిమోకుగాను కొండలలో మారు తలదొచుశొను స్ధల 

ములను నిర్మిం చెను, మణే వేడిమినుండి మిమ్ము కాపాడు అంగీలను, యుద్ధము 

లో మిమ్ము కాపాడు అంగీలను మాకొనంగియునాండు.. ఇటుటబే మీరు "విభ 

యులె యుండుటకు తేన అనుగ హాము మీకు పూరిగాం చేయుచున్నాడు. 62, 

పిదప వారు వెనుదిరిగి పోయినచో స్పష్టముగా చెలివి ప)ీచారము చేయుట 
యే నీపని. 88. వారు "దేవుని మేలును ఎయింగు చున్నారు.మరల వారుదానిని 

తిరస్క-రించుచున్నారు, మతి వారిలో పెక్కుముదికృతఘ్నులుగా నున్నారు, 

వ్యా! 80. ఈ వాక్యములలో చెవుడు మానవుంకు నొనంగిన ఆన్ముగహ 

ములను తౌను వారికి చేసిన ఉపకారమయులను తెలుపుచున్నాయడు వసించుటకు అం 

డును పశువుల చర్శములల్ "( చేసీ గుడారములును వారి రోవుములతో వేయం 

బడు పలువిధము లై నవ స్త్రొదివస్తువులును "దేవుంయుమానవులకు నొనంగియున్నాండు, 

ఇవన్నియు ఆతండు మానవులకు దయచేసియున్న బుద్ధితో వారునిర్మించుకొనుదురు, 
దానికిం దగిన సామ్మగికూడ దేవుండు అను గహీరోచి యున్నాయి, 81, మేఘ 

ములు వృక్షములు, ఇండ్లు పర్వతములు మొదలైనవి మానవులకు పీడల నొసం 

గు చున్నవి. వానివలన మానవులు హాయి పొందుచున్నారు, కొండలలో వర్గము 

వేడిమి శతూ్యవులనుండి తలందాచుకొనుటకు గుహాలు గలవు చలి వేడిమినుండి 

కాపొడు కొనుటకు వస్ర్రములును యుద్ధములో గాయములు తగులకుండ కాపా 

డు కొనుటకు కవ చములును గలవు. ఇవన్నియు "దేవుని యనుగ)హములు, నూన 

వులు దీనిని గమనించిన చో వారు తప్పక చేవునికి విభేయుల యుందురు. 89, 

"దేవుని యన్నుగవాములను మేళ్లను చూచియు అవిశ్వాసులు విశ్యసింపక "వెనుక 
దిరిగి పోయిన చో ఓ (ప్రవక్త ! సీవు చింత పడ నక్క లేదు, ధర్న పృ్ర)చారము 

చేయుట నీపని, నీవు నీపని స్పస్టముగా చేసితివి. కావున నీయాద్యమము నెర 

-వేతీనది, కావున నీవు చింతింప నక్క లేదు, 88, మానవులలో కొందణు మొ 

త్రమే దేవునికి విభయు లె లె కృతజ్ఞత సలువువారు. పెక్కుమంది చేవున మేళ్ళ్ 

ను ఉపకారములను ఎణీంగియు ఊ్యనికి విగేయత, కృతజ్ఞత సలుశు సమయము 

వచ్చునిపుడు ఆట్టుచేయక "డేవున మేళ్ళిను మజుచి కృతఘన్ని. లగు దున్నారు, 

54, వాయామ-నబ్ -ఆసుమిన్ -కులి-ఉమ్మతిన్ -షహా మా-దన్. -సుమ్మ - లొ - 



శాండము 14] నూరయే నవాల్ 865 

యూజను-లిల్ల-జీన-కఫరూ-వలా-వుమ్-యున్-తలతబూన్, 85. వాబ్రజా-ర 
అల్ -లజేన-పల-ముల్ -ఆజాబ'ఫా యుకఫ్- ఫఫ్ఫు-ఆన్ హుమ్ "వలా-హుమ్-యు 
న్-జరూన్! 85, వబ్లజా"రఆల్లజీ న-ఆప్-6 కరా షుర-కాఅ-హుమ్- ఖాలూ- - రబ్బ 

నా-హాఉలాఇ-వుర-కాటి- న ల్లజీన-కు న్నా-నద్ ఊ-మిన్ -దూనిక- ఫఅల్ -ఖా-్ర లై 

హ్ిముల్ -ఫాల-ఇన్న కమ్-లకాజి” బూన్, 87. వ-ఆల్ ఫా-ఇలల్లాపా-యా-మఇ 

జినిస్-సలమావ-జల్లఅన్- నుమ్-నూ కామా- యీఫ్-తరూన్, 88 అల్లా-జీనకఫ ఫరూ 
a ల టే వం 

వ-సద్దూూ తన్ _నలీ- లిల్లాహి-బి? ద్నా-ముమ్' "అజాబన్ -ఫా- ఖల్ -అజావి - వినా- 

కానూ- యుఫ్- నీదూన్ . 

రిక. మలియు ఆ దినమున ప్రతి జాతినుండి ఒక సావీని నిలువంబెట్టు 
దుము, పిదప అవిశ్వాసులకు సెలవు నొసంగంబడదు, మణీ వారి క్షమాపణ . 
అంగీకరింప (బడదు, రర. మట దుర్మార్గులు శిక్షను చూచునపుడు అది తింపం 

బడదు. మణి వారికి వ్యవధి దొరకదు, 56, మణియు సెక్కు. “దవా రాధకులు 
తమ చిల్లర దేవతలను చూచునపుడు ఓ మా(పభువా ! వీరు మాచిల్లర దేవతలు, 
మేము నిన్ను వదలి ఏరిని పిలుచుచుంటిమి అని పలుకుదురు, అవుకు చిల్లర చేవ 
తలు మార అసత్యవంతులు అని వారివై మాట వేయుదురు, 87, ఆ "దినమున 
వారందటును "దేవుని యదుట నమా్రై పడుదురు. మతి వారు తాము కల్పించు 
చున్న ఆసత్యములను మటిచిపోవుదురు, రికి. ఎవరు తిరస్కరించి "దేవ్రనిమార్లము 
నుండి (పజలను ఆటంకపజుచిరో వారు చేయుచున్న ఆ[కమములకుం గాను వారికీ 

రిక్ష మై శిక్షను 'పాచ్చించెదము, 

వ్యా॥ రి*, ఇయ అవిశౌాాసము యు క్క యు కృతఘ్న త యొక్కయు ఫలి 

తము చెప్పబడుచున్నది, తప్పక తీర్చుది నము రానున్నది, ఆందు సర్వాధికారి 

యగు చేవునియెదుట అన్నిజాతులవారును తమ తమ కర్మల తీర్చు నకంగాను 

వచ్చి నిలుతురు. ఆయాజాతుల (మళస్థుల వారి (ప్రవక్తలు తను జనులగూర్చి 

సాత్ష్యమిత్తురు. "దేవుని విషయమును ఆతని సందేశము (వహీ) విషయమును, 
ఆతని (ప్రనక్త కల విషయమును వౌ రెట్లు (పవర్తి రించిరో దానిగూర్చి త్రము 

పలుకుదురు. అపుడు అవి? స్యనులకు నోరు “"దెళచుటకు 'సెలవునొాసంగయడదు. శే 

ఆవుడు వారు తవు పాపముల తమాపణ కోరుకొనటకు వారికి నలుడు 
అప్పటి వేమూపణ అంగీకరింసణుడదు. మళ. వారి యితర సాకులు చెల్లవు, ర్, 

దు రాార్టలు శిక్షను చూచి దాని యనుభొవించుననుడు అది తగ్గదు, మజీ వారు 
109 
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కొంత విశ 09 ఫాందుటకు వారికి వ్యవధికూడ లభించదు. నదా నరకములోనే 

యుండి దాని బాధలను అనుభ వించు చుందురు. 86, తీర్పుదినమునందు దేవునికి 

సాటిగ కల్పింపంబడిన చిల్లర దేవతలను అవిళ్వానులు చూచి ఫీరివలన మేము 

నశించితిమి. మేము నిర్దోషులము అని పలుకుదురు, దానికీ బదులుగ వారు మే 

'మెఫుడు మాతో మమ్ము ఫూజింవుండు అని పలికితిమి, మారు అబద్గనులుపలుకు 

చున్నారు, మూలే మమ్ముదేవుగి సాటిగ కల్పించుకొంటిరి. మేము దానికిచాభ్యు 

లముకాము అని పలుకుదురు. కొందటు, ప్రవక్తలను భక్తులను "దేవునికి సాటిగ 

కల్సింతురు, (ప్రవ కలును భక్తులును -జేవునికి సాటి కల్పింపవలదు ఆని నొక్కీ- 

జోదించియున్నారు. కావున వారు. దానికీ 'చాధ్యులుకారు, "కావున త్రీర్పుడిన 

మునందు ఆవిశ్వాసులకు నెవరును పనికిరారు, నరకశిక్షనుండివారినిర క్రీంపజాలరు 

87, ఇపామునందు తౌము అవిశ్వాసులు కల్పిం చు చున్న [దోపహాములు, కుట్రలు 

మణచిపోవుదురు* వారి గర్వము అవుకు సాగదు. ఆందటును బేవునియెదుట 

. నమ్రవై యుండుదురు, 88. దుర్మార్గులు తౌము పాపములు చేసినదికాక యితర 

ప్రజలనుకాడ దేవుని ధర్శమార్షమునుండి ఆటంకపణచు చుండిరి, అందుకు వారికి 

ఇండు శితలు కలుగును. 

89. వ-యాము-నబ్-ఆసు-ఫీకల్లి-
ఉమ్మతిన్ -నహీ దన్-అలైహిమ్ - మిన్- 

చి 
ప DD 

అన్ -ఫుసి-హిమ్-వజీ నా-బిక-షహీదన్ -ఆలా-హో ఉలాఇ-వ-న
జ్ _- జల్నా - అలై 

కల్ -కిశాబ-కిబ-్యయానల్ -లికుల్లి-మెఇన్ "వ-హుదన్
 -వ-రవొ-మతన్ -పాబు[పొ 

లిల్ -ముస్ -లిమోన్ , 

89, మణి యు, ఆ దినమున (పతిజాతివారిని గూర్చి సాత్ష్యము కులుకు 

టకుంగాను వారినుండియే యొకనిని నిలువ బెళ్లైదయు, మల్ వీరినిగూర్చి 

సా త్యమిచ్చుటకు నిన్ను తీసికొనివచ్చెదయు. మణి మేము నీకు (గంథము పంపి 

తిమి, అది పిదానిని స్పష్టముగా ఢెలుపునది. విభేయులకు సన్మార్లమును . 

దయయును చూవునది. మటీ సంతోషవా ర్ల నిచ్చునది, 

వ్యా! 89. తీర్పుదినమునందు (పతి ప్రవక్త్మయును తనజాతివారిని గూర్చి 

సా త్యుమిచ్చును. అటులే హజల్ ముహమ్మదు ర సూలువారు తమ జనులను 

గూర్చి సాయస్థమిత్తురు. "దేవుండు హజల్ రసూలువారికి ఖురానుగ9ంథమునొసం 

"ఇను, ఆందు అన్ని ధర్మములును స్పష్టముగాం ఉెలుషంబిడినవి, అందు పరలోక 

విషయమును, తీర్పుదినము నంభవించు విషయములును న్పష్టము-గా తెలుపంబడి 

నవి. ఇది విధేయులకు సన్మార్టమును దయయును చూపుచున్నది. విశ్వసించిన. 

ముసల్మానులు దేవునికి విధేయులు, ఏరికి ఉన్నతస్థితి గలదు అని సంతోష, 
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వార్త నిచ్చును, ఇట్టి గొప్ప (గంథమువొందిన (పవ_కయు చాల గొప్పువా(డు, 

ఆతని సాత్యముకూడ చాల గొప్పది. 

90. ఇన్నల్లావా-యామురు- బిల్ -ఆద్లి.వల్ -ఇకొ-సాని - వ" ఈతా-బ- 

జెల్ “భు ర్భ్బా-వ-యన్ప హో_అనిల్ -ఫవ్- షాఇ-వల్ -మున్-కరి.వల్ బగ్ ఇయ 

జుకుమ్- ల-అల్లకుమ్- తజక్క_-రూన్. 

90. న్యాయము చేతన లెను ఆనియ్యు మేలు చేయవలెను అనియు, ౦బ 

ధువులకు నొసంగవ లెననియు చేవుయడ ఆజ్ఞా వించుచున్నా(డు. మతియు సీగ్ల 

మాలినతేనమున్కు అధర్మ మును, దౌర్జన్యమును ఆతండు నివేధించుచునా డు. 

మారు జ్ఞ్ఞాపకముంచుక్ నుటకుంగాను "జీవుండు మిమ్ము బోధించు చున్నాడు, 

వ్యా! 90, ఇందు సర్వధర్శమయులు ను ఇమిడి యున్నవి, అన్ని అధర్మ కార్య 

ములును నిషీధింప (బడినవి, ఈ వాకస్టిమను బాగుగ గమనించిన చో సర్వము 

బోధపడును. సర్వధరములకును న్యాయము, మేలు(పరోపకారము) బంధువుల 

సేవ మూలధర్మములు. (ప్రతి విషయములోను న్యాయమును పొటింపవలెను. 

విశ్వాసములు (ఆఖాయిద్ ) కర్మములు, గుణములు, లోక వన్చవహారములు ) 

మొదలగు విషయములలో పె చ్చుతగ్లులు లేకుండ ధర్మము గా నుండుట న్యా 

యము. ఎట్టి విరోధి విషయమైనను న న్యాయమే పాటింపవలెను, త్రికరణశుర్ధి 

లభించినగాని న్యాయము లభింపనేరదు. మేలు, (ఇవాసాన్) చేయుటకు తాను 

ముందు ధర్మముగా నడచుకొని, పరులకు మేలు చేయవలెను, పరుల మేలు 

ఫోరవలెను, పరోపకారము చేయుటలో అందఆు స్నేహితులు, విరోధులు, తన 

వారు పరాయివారు నమానులే. ఆయున బంధుత్వము గలవారికి వాల శ్రద్ధతో 

మేలు సేవ చేయవలెను. నివే.ధింపంబడిన విషయములుకూడ ముఖ సి మైనబి.మా న 

వులలో పకుబలము, వీశాచబలము మృగబలమువలన నీచకార్యము, నిగ్గుమా 

లిన పాపశార్యమయులు మానవుడు చేయును. విశాచబలమువలన తెలివిమాలిన 

పనులుచేయును, అవియే అధర్మ కార్యములు, మృగబలమువలను కోపమునకు 

లో నై దెర్టన్యము అన్యాయములు చేయును, కావున మనుష్యుండు భక్తుండు 

కానలెనన్న ఈమూడు బలములవలన గలుగు పాపములను వదలుకొ నవలను, 

అందులకే అవి యీ వాక్యమునందు నిపేధిరిపంబడినవి, ఈ విషయములను 

జ్ఞ నీకి చెచ్చుకొనినచో మానవునకు బోధగలిగి బుద్ధివచ్చును, 

91. వ జాస్తూ-బి-అహ్-దిల్లాహి-ఇజా-ఆహాత్తుమ్-వలా"తన్-ఖు- జుల్ - 

ఐమాన-బఅద తౌ కీదిహో-వఖద్-జఅల్ -తుముల్లాహా-అశ్రై-కమ్-కఫీలన్- ఇన్నల్లా 
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పవా-యఆ-లము-మూ-తఫ్-ఆలూన్. 929, వలా- రకూనూ-కల్లత్రీ- నఖ-జల్ -గజ్ - 

లపో-మింబలోది- -ఖువ్వ తిన్-అన్-కానన్ 'తత్- తఖి-జాన- ఐమా_నకుక్- దఖలమ్ 

బైనకుమ్-అన్ -తకూన-ఉమ్ముతున్ -హియ-ఆర్ బా-మిన్ -ఉమ్మతిన్ - ఇన్నమా- 

యబ్-లూ-కుముల్లావు బిహీ-వ-లయుబయ్యిన న్న -లకు మ్-యా-మల్ -ఖియానుతి- 
వూరున్తుమ్ ఖీపా-తఖ్ -తలిఫ్లూన్ , 

91. మారు ఒకరితో నొకరు ఒడంబడిక చేయునవుడు చేవుని వాగ్దాన 

మును ఫ్లూ _ర్తిచేయుండు. మణీ మారు ప్రామాణములను సి నీరముగా _. చేసీన విదప 

వానిని తెంపకుంయ, మజీ మారు దేవునికి. తమ జామోనుదారుని గాం చేసికొని 

యున్నారు, మిరు చేయునది దేవునికి చెలియును. 92, దారమును గట్టిగా 
వడికీన వీదప దానిని తునకలు తునకలుగా తెంపీవేసీన స్ర్రీవలె బూతు కొకుం 

దుండు, ఒకజాతి మణల్ొకజారికంెటి నెక్కువగా నగుటకు, మోరు మో (పమాణ 

ములను (మాసమునకు) సాకుగా చేయుదురా ? దీనివలన చేవుండు మిమ్ము పరీ 
శ్రీ ంచుచువ్నా(డు. మణీ తీర్పుదినమునందు మోరు వివాదములాడు విషయము 
లను స్పస్టముగా మోకు దెలుపును, 

వ్యా! 91. ఇందు, ఒడంబడికలు ఫూ ర్తి చేయవలెను అనియు, అందు 

ఏలాటి దో /హముచేయరాదు అనియు బోధింపంబడుచున్నది, "జీవుని కురుతో 
(ప్రమాణములు చేసి ఒక జాతివారితో ముసల్మానులు ఒడంబడిక చేసినపుడు దాని 
వలన ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను నహీంచి ఒడంబడికను వ్లూర్తిగాంచేయవలె ను, 

దానికి వ్యతి నేకముగాం బోంగూడదు. దేవుని పేరుతో చేసిన ఒడంబడికలకు 
దేవుండు సాక్షి గను జూమీనుదారుండుగ నుండును, ఒడంబడిక తెంవినచో 'బేవుని 
వాగ్దానము ెంపినట్లగును, కావున మీరు [దోపామువేసితిేని అది ేవునికిం 
చెలియను, దానికి తగిన శిక్ష నొసంగును, 92, ఒడంబడిక చేసీ తెవుట చాల 

అవివేకము. అది యొక్ యుదాహరణ మూలమున వివరింపయిడినది, ఒకె 
దినమంతయు నూలువడికి మరల దానిని తునకలు తునకలుగా తెంవీ వేయును, 
ఆమె వేయునది వివేకములేనితనమగదా ! అటులే యొడంబడికను తెంపువారు 
అని యూహింపవలెను. ప్రమాణములును, ఒడంబడికలును [దోహముచేయుటకుం 
గాను ఒక అడ్డు గాం జెనీకొనంగూడదు, ఇస్తామ్నకు పూర్వము కొందు తవు 
కంటు బలవంచులుగా నున్నవారితో ఒడంబడిక (సంధి) చేసికొందురు. వీరికౌంకు 

బలవంతులువచ్చిన చేోపూర్యముతాము చేసిన యొడంబడికనువిడిచిపెట్ట యితేరు 

లతోసుధి చేసికొందురు. మణి తౌయు సంధిచేసికొన్న వారిబిలయ తగ్గిపోయిన చో 

తిరిగి తమ సంధి షరతులను విడనాడి (డదోవాముచేయుదురు. (ప్రస్తుతము యూ 

రోపీయనులు సనుయము వచ్చినవుడెల్ల తమ వాగ్దానములు ఒడంబడికలు తెంపు 
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చున్నారు, ఒకజాతి బలముతేగ్గి మజొకజాతివారి బలము పౌచ్చుటలో 'బేవుని 

పరీక్షయున్న ది. ఒడంబడికలను పూర్తి రిచేయుండు అని యాజ్ఞా విం చుటలోకూడ 

దేవుని పరీక్షకలదు. ఎవరు తను వొగ్గానములను "నెరవేర్తురో వేవరు (దోవాములు 
చేయుదురో చేవుండు చూచును, తామ ఒడంబడిక చేసికొన్నవారి బలము 
తగ్గినను దానికి వసతి రేకముగ పోక ఆందు స్థరయుగా నుండవలెను, దో)వహాము 
శేయువారు తుదకు నష్టములు పొందుదురు. ఇహాలోకమునందు మనుష్యులపరీత 

యున్నది. ' దాని సంపూార్ల ఫలితము తీర్పుదినమునందు గలుగును, అన్ని జగడ 
ములు తీరును అని ెచ్చరింపంబడియెను, 

98, వ-తాపా-ఆల్లాహు ల-జఅల-కమ్- ఉమ్ముశన్-వాహీ-దతన్-వలా- 

కన్ -యూుజిల్లు-మన్ -యహషా ఉవ-యట్--దీమన్- యపాడ-వల-తుస్ -అలున్న_అ 
_ 

మ్మా- కు న్తుమ-తర్- మలూన్. 94. వలా-తత్' తఖిపా-విమానకుమ్-దఖలమ్- మైన 
య oe” బలి 

కమ్ -ఫతబిల్ల- ఖ దముమ్-బఆద-సుబూ తిహో వాతజూ - ఖున్ - సూఅ-బిమా-నవ 

త్తుకు-అన్-సవీ-లిల్లాహా-వలకమ్ - అజాబున్ -౬ అజీమ్, 85. వలా? తప్. తరూ- బి- 

ఆహ్ దిల్లాహి-సమనన్ ఖలీ లన్ “ఇన్నమా-ఇన్షల్లాపి-వావ మై రుల్ -లకుమ్ "ఇన్ 

కున్తుమ్-తల-లమూన్, 96. మా- -ఇన్హవమ్-యన్ ఫదు-వమా ాఇన్టల్లాహి- బాఖన్- | 

వల - నజ్- జియన్నల్- లజీన-నబరూ అజ్ రమవుమ్-బి అవా నని-మా - కానూ? 
_ఎిజ్రా 

యఆ-మలూన్ , 

88. మఆజియు దేవుడు కోరనచో మిమ్ములను ఒక్క. మతమువారిగనే 
చేసీయుండును, కాని తాను కోరినవారిని మార్గము తవ్చించుచున్నాండు. మతే 
తాను కోరినవారికి సన్మార్లమ చూపుచున్నాయ. నుతి -మీరు చేయుచున్న 
కర్షలనుగూర్చి మిరు తప్పక ప్రశ్నింపంబడుదురు. 94, వలీ మారు మప్రమాణ 
ములను పరస్పరము మోనము చేయుటకుంగాను చేయకుండు,. అట్టు చేసినచో 
పాదము న్టీరముగ్మానైన విదప జాఆీపడును. వంశి మీరు “దేనుని మాగ్గమునుండి 

ఆటంకపటీ చినవారై శిక్షను రుచి పొందవలసివచ్చును. మణీ మికు చాల కఠిన 

శిక్ష గలుగును, 95. మణీ దేవుని యుడంబడికళకు బదులుగ కొంత ధనమును 

పుచ్చుకొనకుండు, మికుం బెలిసనీనచో దేవునియొద్ద నున్నది. నిశ్చయ 
ముగా మీకు మంచిది. 96. మి యొద్ద నున్నది నళించును వటి "దేవుని యొద్ల 
నున్నది కౌళ్వతము'గా నుండునది, మణిసహి*ంచియుండువారిక వారుచేయు మంచి 
_కారస్థములకు మంచి ఫలితము మేము తప్పక యొనంగుదుము, 

_.వ్యా॥ 98 మానవులలో నేలాటి మతే భేదము లేకుండ ఒేశే మతము 
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వారలుగం జేయు శక్తి దేవునికిం గలదు. శాని 'దేవుండు అట్లు చేయక మాన 

వుల యిష్టమువపై వదలిపెట్టి వారికి కొంత స్వాతంత్ర్యము నొసంగి యున్నా (డు, 

ఈ విషయము దీనికి ముందు అనేక చోట్ల [వాసీయున్నాము, మానవులు చేయు 

కర్ణలనుగూార్చి తప్పక పిశ్నగలుగును. కావున ముసల్మానులు తాము యితర 

మతస్థులవారిల్ ' చేసిన యొడంబడికలను సంపూర్ణముగా నెర వేర్చవలెను, అందు 

ఏలాటి మో'సముగాని లోపముగాన చేయరాదు. 94, ఒకవేళ మునల్మానులు 

తమ యొడంబడికలను తెంపి మోసము చేసీనచో ఇతర జాతులవారు మాచి 

వీరు నమ్మిక (ద్రోవాులు, వీరి గుణములు మంచివి కావు అని సంజేషించి 

యిస్తామ్ (దేవుని మార్హము) లో రాకపోవుదురు. దానికి కారకులు అయి దాని 

న్సిక్ష్న అనుభ వింపవలసివచ్చును, 95. దీనికి ముందు మానవులు పర స్పరముచే యు 

ఒడంబడికలను తెంపహాడదు ఆని చెప్పంబడియిను, ఇక "దేవునితో. చేసిన 

యొడంబడికలను తెంపకూడదు ఆని చెప్పబడుచున్నది ధన లోభముచే . 

"దేవుని ధర్మములను విడనాడ కూడదు, లోకములోని ధనము నళించునది, దానికీ 

శాథ్వతములేదు, చేవునియొద్దనుండు మోక్షము భక్తులకు చాల మంచిది. కావున 

ధర్మములను పాటింపవలను, 96, ఇాశ్వతముగానుండు దానిని వదలి నశించు 

దానిని గ్రహించుట వివేకముకాదు. ఒడంబడికలలో స్థీరయుగానుండి, ఆందు 

కలుగు కష్టములకు సహించి సత్కార్యమయలు చేయువారి కష్టము వృథాపోదు, 

వారికి తప్పక మంచి ఫలితము "దేవునియొద్ద లభించును, 

97, మన్ -అమిల-సాలి-హాన్-మిన్-జకరిన్-టె-ఉన్ సా. వహువ- మూమి 

నున్ - ఫల-నువ్*-ఇ-యన్న వూ-హాయాత న్ -తేయ్యి-బతన్ -వల- నజ్- జియన్న" 

వుమ్"అ(జవుమ్-బి-అవా- సని-మా- కానూ-యల.మలూన్ , 98 ఫంజా-ఖరల 

తల్ర్ -ఖుర్ ఆన-ఫస్ -తేల్తిజ్ -బిల్లాపి--మినష్--పె, తొ-ని అజీమ్, 99.ఇన్నహూ-ల స 
లీ = న్ అటో లి యా 

లహూ-నుల్ తౌనున్ _ఆలల్ "లజీ నాఆమనూ-వఅలా- రబ్బిపీమ్- యత- వక్క 

లూన్. 100. ఇన్నమా-సుల్ తానుహూ-అలల్ -లజీన-యతవళ్లై- నవూ- వల్ల" 

జీన,వుుమ్ -బిహీ-ముష్-రికూన్, 

97, పురుమవుండుగాని (స్రీ గాని విశ్వాసుల సత్కార్యము చేసినచో మే 
ము వారికీ పవిత్రమైన జీవన మొసంగుదుము. మణీ వారు చేయుచున్న నత్కాా 

ర్యములకు బదులుగ వారికి ఫలిత మొ'సంగుదుము, 98. కావున నీవు ఖురాను 
పింపంబోవు నపుడు "దేవుని దయనుండి తొలగింపం బడిన సైతాను కట్రనుండి 

లేప్పింపం బడుట్నక్ దేవుని శరణు చొచ్చుము, 99 విశ్వాసునై దేవునిపై నా | 
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థారపడు వారివై వానికి శకి లేదు! 100. ఎవరు వానిని న్నేహితునిగాం జేసి 
కొనుచున్నారో మశువరు దేవునికి సాటి కల్పిం చుచున్నారో అట్టి వారివెవానికి 
శకి గలదు, 

వ్యా। 97. సత్కౌా-ర్యములుచేసి వాని ఫలితము పొందుటలో స్రీ పురు 
షులు నమానులు. సత్కా-ర్యములు విశ్వాస ఫూర్వకముగాం జేయవ లెను, అట్లు 
చేయువారికి "దేవుతు ఉభయ లోకములలోను పవిత్రమైన జీవన మొనంగును, 
ఇపామునందు బేవుని ఛ్యానమందు వారిక్ రుచి కలుగును. వారి మనస్సులకు, 
శాంతి లభించుచు బేవుని పైననే యాధార పడుకురు. ఎంత లభించిన డాని 
వెననె తృవ్నిచెంది లోభము వేరాసలు లేక నుఖముగా జీవి-తురు, గోరీలోను 
కూడ వారికి సౌఖస్టము లభించును. తీర్పు దినమునందు మోత్షము స్వర్షము 
లభించును, కావున భక్తుల సతా-ర్యములు వృథా పోవ, వాని ఫలితము తప్పక 
లభించును, 98. ఖురానె షరీఫును పఠించుట అన్ని సత్కార్య్యయమలలో చాల 
మేలైనది, దానిని గ్రహించి దానిననుసరించినచో ఉభయలోకములలో మేలుగలు 
గును, కావున సైతాను భక్తులకు విరోధి, మసల్మానలు ఖురానె వరీఫును పఠిం 
పకుండునట్లుగం చేయుటకు కుట)లు చేయును. అందు వాని కటలు సాగకుండ 
"జీవుని శరణు కోరవలెను. మనఃవఫూర్వకముగ "దేవుని శరణు చొచ్చుచు నాలు 

కతోంయపహాడ ఖురొను వఠింపం బోవునవుడు అడవ. బిల్లాహి+-మినప్. - వెళా- 

న్మిరజీమ్- అని చదువవలెను. 99. "దేవ్సనివె నాధారపడి డేనుని సహోము కోరు 
నట్ట భక్తులపె సెతానుల క్షటలు చెల్లవు. వీరిని మోసపుచ్చుటకు వానికి 
కక్కి లేదు. ఒక వేళ్ భక్తులు అజాగ)త వడి “సైతాను కుటకు మోసపోయినను 

తళ్టణమే "దేవునిని ధ్యానించి సైతాను కటనుండి తొలంగి పోవలెను, 100. 

ఎవరు సెతానును తమకు స్నేహితునిగ పాటించుచు వాని. నసహాయముకోరుచు 
జీవునికి సాటి కల్పించి చిల్లర దేవతలను పూజింతురో వారు శైతాను కటిక 
లోనె నశింతురు, వానిశేక్సి వారికై చెల్లును, వారు వాని యిషహ్లాను సారము -గా 

- పాపకార్యములకు లోనై వర్తింతురు. . 

వాతో అతత 

101- వల్తిజా_బద్దల్ నా-ఆయతమ్-మ కాన- ఆయలిన్- వల్లావు- అఆ-ల 

ము-బిమా-యునజ్-జిలు-ఖాలూ-ఇన్నమా-ఆ నయుఫ్తరిన్-బల్- ఆక్_ సరు 
రి అటి ల అటి 

వూమ్-లాయలఆ-లమూాన్ . 102, ఖుల్ -నజ్_జలవు-రూవాుల్ -ఖుదుసీ-మిర్ -ర 

బ్బీక-బిల్ -వాఖ్ ఖి-లియసలబ్బీ-తేల్ల' జీన-ఆమనూ-వ హుదన్-వ- బుహ్రా-లిల్ - 
ముస్-లిమోన్. 108, వలఖ ద్-నతలము- అన్నవాుమ్ - యఖూలూన-ఇన్నవూ 
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యుతల్లిమ-హూ' బిష రున్ -లెసానుల్ -లజీ-యుల్ -హదూన-ల్రలెహి-అఅ్ జమి 

య్యున్-వహ* జా-లిసానున్-ఆర-బీ యమ్ ముబీన్, 
101, మణియు మేము ఒక వాక్యమునకు బదులుగ నుజొక వాక్యమును 

మార్చినపుడు ఆవిశ్వ్వానులు నీవు కల్పించి తెచ్చుచున్నావు అని పలుకుదురు, 

-డేనుడు పంపునది దేవునికి బాగుగ తెలియును. కాని వారిలో ెక్కుమందిక్ (6 

"దెలియదు. 102 విశ్వాసులకు స్థిరత్వము నిచ్చుటకును ముసలాగ్రనులకు సన్నార్షము 

చూవుటకను సువార్త నిచ్చుటకును నిజముగ న్మీపభువునుండి పరిశుద్ధుం2ైైన "దే 

వుని దూత దానిని తీసీకొని వచ్చెను అని ఓ (ప్రవక్ష! పలకుము, 108. మణీ ఆ 

తనిని ఒక మనుష్యుండు నేర్పుచున్నా(డు అని వారు, పలుకునది బాగుగవూకు6 

చెలియును. వారు ఎవని గూర్చి పలుకుచున్నారో వాని భాష ఆజమిో భాష. 

మతి ఈ ఖురాను స్పష్టమైన అరబీ భామలో నున్నది. 

వ్యా! 101. ఖురా'నె షరీఫు సంపూర్ణముగ ఒకే తాకి రసూలు వారికి 

లభింపలేదు. సమయోచితముగ "దేవుని వాక్యములు జిబీ)లు దూతతిసికొని వచ్చు 

చుండెను, ముందుముందు దుష్టులు చేయు హీంసలకు ముసల్మానులు ఓర్చుకొని 

యుండవలెను అని చేవునియాజ్ఞ యుంజెను. యుద్ధము చేయుటకు సెలవులేకుం 

డెను. ఆ పిదప ముసల్యానులు యుద్ధము చేయ వచ్చును అని దేవుండు సెలవిచ్చెను, 

ముందు వచ్చిన యాజ్ఞికు పిదప ఈ యాజి వచ్చెను. ఇట్టి మార్పులను చూచి 

అవి క్యానులుఖురాను బేవుని గంథము కాదు, ముపామ్ముదుస్వయముగాకల్పిచుంక్ ని 

తెచ్చుచున్నాండు అని పలుకసాగిరి, ఒక యాజ్ఞ తరువాత మటొక యాజ్ఞవచ్చు 

ట వలన వలాటి లోపములేదు, ఆది ధర్మ విరుద్దముకాదు. దాని రవాస్యములు 

మేళ్టు "దేవునికి. డెలియును. అవిశ్వాసులకు( చెలియదు అని హెచ్చరింపం బడి 

'యెను, ఒక బుద్ధిమంతుండగు _వెద్యుండు రోగి స్థితిగతులను బట్టి మందులు నా 

ర్పుచుండునుగదా! అందువలన వైద్యు(డు అవివేకుండు అని ఏ బుద్ధిమంతుంయయను 

చెప్పు గదా! అటులే ఖురానులో ఒకటి తరువాత ముజొక ధర్మము వచ్చినది 

అని యూహింసవలెను. 102, అవిశ్వాసులు ఖురాను దేవుని గ్రంథము కాదని 

చెప్పు చున్నారు. దానికి బదులు “ఖురానునునేను సొంతము గా కల్పించుకొన్న ది 

కాదు, ఇది యితర మానవులు కూడ కల్పించినది కాదు. "దేవుండు తన పరిశుద్ధ 

దూతయగు జీబీలు మూలముననాకపంపినది, ఖురానువలన విశ్వాసులవ్విశా ఏ 

సములో స్థిరత్వముగలుగును, ముసల్మానులున నాగ్హక్షమునుఆనుసరిం చి ఉభయలోక 

ములలో తాము జయము -మోశ్తము పొందుదునుని నువా ర్లవిని యానందింతురు 

అని పలుక వలెనని ప్రవక్తకు దేవుని సెలవు, 108. అవిశ్వానులు ఖురాను దేవు 

ని గ్రంథము కాందు, రోనిచో దాని ధర్మములు ఎందులకు మార్పులు పొందును, 
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ముహమ్మదు చదివిన యాతండు "కాండు, కావున ఆతనికి నెవండో నేర్పుచాన్నాం 
డు అని పలుకుచుండిరి, చానికీ నిందు రద్దుగలదు, మక్కావురములో అరబ్బులు 
కాని వారు కొందు బానిసలుండిరి, వారి భాష అరనీకాదు. అజమీ. ఆరవీ 
కాని భాష అజమో, చానిసలునేర్చుచున్నారు అని అవిశ్వానులు అపనింద కల్పిరి, . 
అరబీ. భాష తెలియనివారు ఎట్టు ఖురానును "నేర్పంగలరు,. ఎందుకన ఖురానె 
షరీఫు అద్భుతమైన అరబీ భాషలో నున్నది. అట్లిశెలి, అట్టితీరు, అటిభాష; 
అభ్హధర్శములు, అట్ర విషయములుగల వేటు (గంథము దానికి పోటెగ అరబ్బు లే 
చేయలేక పోయిరి, కావున ఆవిశ్యాసులు పలుకునది అపనింద మాత/మే ఆని 
స్పష్టమగు చున్నది. 

104, బ్రన్నల్ల-జీనాలా-యూమినూన"బి-ఆయా- తిల్లాహి-లా-యకొా-దీ- 

పాముల్లావు-వలహూుమ్ -అజాబున్ -అభీమ్. 105, వన్న మా-యఫ్- తరిల్- కన 

బల్ొ-లజీన-లా-యయూమి నూన-బి-ఆయాతిల్లాహి-వ-ఉలాబిక- హుముల్ - కాదే 
బూన్. 

104, ఎవరు చేవుని వాక్యముల విశ్వసీంపరో వారికి దేవుడు మారము 
చూపండు, మణి వారికి దుకిఖకరమైన శిత్త యున్నది, -105, "దేవుని వాకస్టీమ 
లందు విశ్వానము లేనట్టి వారు అసతేస్థ్రిములు కల్పింతురు. మణీ యిట్టివాకే ఆస 
త్య వంతులు, | 

వాన! 104, డేవుని సూచనలు చూచియు విశ్వ సీంపని వారికి నెంత 
బోధించినను వారు సన్న్మార్షమునకు రారు, వారు తమ చషములోచే యుందురు, 

అట్టివారికి డేనుంతు కూడ వదలి చెట్టును, వారు మోత్ష్సుమార్షమునకురారు, తుద 

కు దుఃఖకర మెన శిక్షకు పొలగుదురు, 105, హజ్రత్ చెగంబరుల వారికి ప్రవక్త 

పదవి లభింపక ఫూర్వమే (ప్రజలు వారికి సాదిఖ్ (నత్య్యవంతుండు) అని బిరుదు 
నొసంగి యుండిరి, అటి ముహోత్ములు "దేవుని వె ఆసత్యములు కలరు, కావున 

కాఫిర్లు ఎట్లు వారిని గూర్చి అట్లు చెప్పలలరు. చేనుని వాక్యములను వినియ 
సూచనలు సూచియు నమ్మునివారు అబద్ధము పలుకుదురు. "కాని “జేవని (ప్రవక్త 

యన్నటికిని అబద్ధము కులకంయు, 
అతల 

106. మున్ -కఫర బిల్లా పి-మింబఅది-ఈమానిహీ- ఇల్లా-మన్ “ఉక్ " రిహూ- 

వ_ఖల్ -బువూ-ముత్ -మఇన్న మ్-బిల్ *ఈమాని-వలా-కమ్-మన్-వరవా- బిల్ 

కఫ్5-సద్రన్ ఫ-ఆ లె పామ్-గజబుమ్-మినల్లా హి-వలహుమ్- అజా - బున్- అ 

బీమ్. 107. జాలిక-బిఅన్నవుముస్ తపాబ్బుల్. -హాయా-తద్ -దున్యా - అలల్ క 

110 
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ఆఖిరతి-వఅ శ్నల్లాహా-లాయహ్ొాదిల్ -ఇామల్-కాఫీరీన్, 108. ఉలా-బ్రిక్ల్ల జీన 

తబ-అల్లావు-అలా_ఖులూ-బీహీమ్ -వనమ్-ఇహీమ్ -
వ-అబ్ -సారిహిామ్ వఉలా- 

ఇక-హుముల్ -గాఫిలూన్- 109. లా-జరమ'అన్నముమ్- ఫిల్ -ఆఖిరతి - ము 
a 

ముల్_ఖాసిరూన్, 110. సుమ్మ-ఇన్న-రబ్బక-లిల్- లజీన- హాజరూ- మింబఆది- 
చే | టీ 

అంటి రా చి 

మాఫుతినూ-సుమ్మ-జాహ దూ-న -సబి రూ-ఇన్నరబ్బక-మింబ ఆదిహా-లగఫూ రుర్ 

రహీమ్. 
106. మతువరు విశ్వసించిన పిదప "దేవుని తిరస్కరింతురో వారికి కఠిన 

శిక్ష యున్నది- కాని యెవరివ్వై బలవంతము చేయబడి, వారి మనస్సు విశ్వాస 

యు వైననే నిలిచి యుండునో వారికి శిత లేదు. కాని ఎవరు మనఃపూర్వకముగ 

అవిశౌంసు లగుదురో వారివై "దేవుని కోపమున్నది, మజి వారికి గొప్ప శిత్న 

యున్నది. 107. ఇది యందుకనయగా వారు పరలోకమునకు బదులుగ ఇవాలోక 

జీవనమును (ప్రేమించి స్వీకరించిరి. మణి "దేవుండు, తిరస్క_రిం దునట్లి జనులకు నూ 

రము చూపడు. 108, ఇట్టవారి మనస్సుల్నపెనను చెవుల వైనన్సు కన్నులవై నను 

"దేవుండు ముద్ర వే నెను, మణి వీరే అజాగిత్తలోపడిన వారు, 109. పరలోక 

మునందు ఏరు నష్టము పొందుదురను విషయములో నేలాటి సంగేవాములేదు. 

110. మరల ఎవరు బాధలుపడిన పిదప తేమ జన్మభూమిని విడిచిపెట్టి ధర్మ 

యుద్ధము (జిహాద్) చేసీ సహించిరో నిశ్చయముగా న్నీపభువు వీని తరువాత 

క్షమించు వాయను. దయాళువును. 

వ్యా! 106. ఇందు విశ్వసించిన తరువాత సైతాను కుట్రలకు లోనె 

వి శ్వాసము వదలి మత (భష్టులు ఆగువారికిం గలుగు కఠిన శిక్షను గూర్చి చెప్ప 

బడినది. ఒక వేళ్ విరోధులు బలవంతమువేసి విశ్వాసమునకు విరుభ్ధము చేయుమని 

ముసల్మానులను షాంసీంచిన యెడల [పాణము దక్కి-ంచుకొనుటకు, అవిశ్వాన 

వాకన్టములు పలికిన దేవ్రండు క్షమించును, మనస్సులోనున్న విశ్వాసము చలిం 

పక యున్నచో అట్టివారు మతే భష్టులుకారు, పాణరక్షణ. కొఆఅకు అట్టు 

చేసిన దోషము కాదు. కాని (ప్రాణము "పోయినను అవిశ్వొనులకు లొాంగకుండు 

ట వాల శ్ర్రష్షయు, మక్కా- ఖురెషులు హా జత్ విలాలు మొదలగు మున 

ల్మానులకు వెట్టరాని బాధలు చెట్లిరి, శాని వారు విశసమునకు విరుద్ధముగ 

ఒక్ మాట కూడ పలుకలేదు, 107. మత భిష్టులగు వారు దేవుని కోవమునకు 

పాత్రులగుదురు. వారికే ఘోరమైన శిక్ష గలదు. మత భ్రష్టలగు వారు ఇహాలోక 

తుచ్చ లాభముల కొఆుకు విశ్వాసము వీడి "దేవుని కోపమునకు పాతులగుదురు. 
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పరలోకమే చాల ఉత్తమ మైనది. దానికింగాను భక్తులు కృషి. నలుపవ తను, 

ఇపాలోక భోగములకు లోనైన వారికీ సన్మార్టము గోచరింపదు. 108, నుత భ్రష్టు 

లు ఇవాలోక సే)మకో లోనె సత్యమును చెవులతో ఐనరు, కన్నులతో చూ 

డరు, మజి మనస్సులతో (గహీంపరు, కావున అవి వృథామై వానిపై ముద్ర 

-బీేయంబ డును. వారు చాల అజా[గత్తలో పడియున్నారు. కావున పరలోకము 

లోని మేళ్ళు వారికి గోచరింపవు.109. జేవుడొనంగిన కన్నులు చెవులు హృద 

యము మొదలగు శకులను సరియిన (తోవలో నుపయోగింపక పరమునందు 

చెడిరి, దీనికంకు వేణు నష్టమేమున్నది. కావున తప్పక వీరు నష్టము పొందుదు 

రు. 110. మక్కా- ఖైైషులు ముసల్మానులక చెట్టరాని బాధలు సెట్టుచుం 

డిఏ. ఆందు అమ్మారు, యాసిరు, సమియ్యా అను వారిని కాఫర్లు చాల పీం 

సీంచిగి. యాసిరు, సమియ్యా (భార్యా భర్తలు) అవిశ్వాసపు మాట పలుకక 

ఆబాధలు పడుచు పరలోకము చేరిరి అమ్మారు (యాసిర్ కుమారుండు) పాణ 

రక్షణ కొజకు అవిశ్వానపు పలుకు పలికి తవ్పించుకొ నెను, కాని ఆమాటకు 

ఆతని నునస్సు ఒప్పక యుండెను. ఆయన ఈ విషయము హాజరత్ రసూలు 

వారెకిం బెలిపెను అవుడు ఈవాకన్టము వశ్చును మనస్సులో వి జ్వాసముంటే అట్లు 

పలికిన దేవుండు తమించును, కదప అట్టివారు "దేవుని ప్రీతికొలకు తమయిండ్రను 

వదలి పెట్ట ధర్మయుద్ధములు చేసీ కష్టములను నహించిరి, కావున అట్టి విశ్వాసుల 

ను దేవుడు క్షమించి యనుగహించును. 

111. యామశకౌాతీ-కల్లు-నఫ్ సిన్-తుజాదిలు-అన్ -నఫ్ సీపో+-వ-తువఫ్ ఫా 

కుల్లు-నఫ్నీమ్-మా-అమిలల్- వవుమ్-యులాజీ-లమూన్ 
111. ఆ దినమున (పతి ఆత్మయును తన విషయము వాదించుచు వచ్చు 

ను. మణీ (పతి వానికిని తాను చేసికొన్న కర్ణుల ఫలితము సంపూర్ణముగా లఖిం 

చును, వాణికి నేలాటి అన్యాయము జరుగదు, 

వ్యా। 111, తీర్పుడినమునందు ప్రతి ఆత్మయును తన ముక్త్ మార్షము 

చూచుకొనును. ఒకరి కొకరు పనికి గారు. బంధువులు పనికి రారు. [(పతివాండు 

తన విషయమే లేనిపోని విషయము వాదించుచు వచ్చును, అపుడు సతా-ర్యము 

లు చేసిన వారికీం దగిన పుణ్య ఫలితము సంఫూర్షముగ లభిం చును, అందు నేలాటి 

కొజత “కాదు. పాపము చేసిన వారికి వారి పాపముల కంక నెక్కువ శిత లభిం 
పదు. వారికేలాటి అన్యాయము జరుగదు, 

సలా ల క 

112, వ-జర-బల్లాహు-మసలన్-ఖర్ యతన్-కానతన్ -ఆమినతేమ్ -ముత్ 

మఇన్నతన్ -యాలీహో-రిక్-ఖుహో "ర గదమ్-మిన్-కుల్లి మకానిన్-ఫ కఫ - రల్-బి- 
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అన్ ఊమిల్లాకి కిాాఫ- అడాఖ-హాల్లావా - లిబానల్ -జూఇ-వల్ -ఖాఫి - వీమా_-కా 

నూ-యస్ -నడఊన్, 118, వలఖద్-జాా అహుమ్-రసూలుమ్- మిన్ -హుమ్- ఫకర్జ 
ల బలీ 

బూవాు" ఫ-అఖజ- “వుముల్-అజాబు-వవాుమ్ -వాలిమూన్. 114 ఫకులూ-మి 
కూజా శీ 

మ్మా రజ ఖ- -కుముల్లాహా ఢలాలన్ కయ్యిబన్ వస్ -కురూ- నిలో -ముతల్లాహి-బ్లన్- 

కన్తుమ్ -ఇయా్యావు-త తతి “బుదూన్.. 115, ఇన్నమా- హర్భమ- -అతై - కుముల్ = 

మెతత-వద్-దమ-వ లవామల్ -ఖిన్, 'జీరవమా- ఉహిల్లలిగై. రిల్లాహా - బిహీ-ఫ- 

మనిజ్-తుగ్ర-ైై ౫ ర-ఖాగిన్-వలా ఆదిన్-ఫ ఇన్నల్లావా-గఫు గారుర్ రహీ మ్. 116. 

వలా- -తఖూలూ--లిమా-తేస ఫు" అల్ -సీనతు-కముర్ - కిట పోజూా -పహూళా- లున్ - 

వహాజా-షా రాముక్- లితఫ్-తరూ_అలల్లాహిల్ -కజిబ-ఇన్న ల-జీన-యఫ్-తేరూన 

అలలాహీాల్-కజిబ-లా-యు ఫ్-లివూన్, 117. మతా ఉన్-ఖ లీలున్-వ లవుమ్- 

ఆజాబున్-అలీమ్. 

118, మణియు; దేవుండు ఒక్క. వురమువారి విషయము లెలుప్రు గున్నా (డు. 

వారు శొంతిపొందియుండిరి, వారికీ పతివోటునుండి విస్తారము గా ఆవోరవము 

వచ్చుచుండెను, వీదస వారు దేవుని అనుగ)హాములకు కృతఘ్నతేచూగిరి. కావున 
ఆ జనులు చేయు చున్న కార్యములకు బదులుగ చేవు(డు వారికి ఆశలియొుక్క. 

య భయముయొక్కయు రుచి చూపించెను. 118, మణీ వారియొద్దకు వారిలో 

నుండియే [పవక వచ్చెను, పిదప వారు ఆతనిని తిరస్కరించిరి. పిదప వారికి 

శిక్ష కలిగను, మణి వారు అన్యాయస్థులు-గా నుండిరి, 114. కావున మిరు 

"బేవునిని ఫూబించువారలై నచో ఆతడే మోకొసంగిన ధర్మమైన, పవిత్రమైన 

దానిని త్రీనుండు*, మణీ చేవుని య యన్ముగపాములక్రు కృతజ్ఞత నలుపుడు. 115. 
చచ్చిన దానిని రక్షమును పంది నూంసమును దేవుని ఉరు తో గాక యితరుల 

పేరుతో వదలంబడినచానిని 'దేవుయ మికు నివేధించెను,. పిదప ఎవయ్లడైన 
జార్టన్యము చేయక, ఆతిక)మింపక' విధిలేక (తిననివో) "దేవుండు తృమించువాం 
డును దయాళువును. 116 మతి 'దేవునివై అసత్యములు కల్పించుటకుం గాను 
మీ నాలుకలు పలుకు అసత్య ములను బట్టి ఇది ధర్మము) ఇది యధర్శము ఆని 

మిరు పలుకకుండు, ఎవరు బేవునిపసె అసత్యములు కల్సింతురో వారు మేలుపొం 

. దరు. 117. వారు కోంత లాభము పొందవచ్చును. మటీ వారికి దుకిఖకరమైన 
శిక్షయున్నది, - 

వ్యా! 112, ఇందు నుక్కా_-పురయు యొుక్క_విషయము చెప్పబడినది. మక్కా, 
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పురములో కాచామసీదు ఉండుటవలన అచ్చట శాంతియండెను. అందు బయట 
నుండి వచ్చు విరోధుల భయము లేకుండెను. ప్రరములోపల కూడనుపదవములు 
గలుగునను భయము లేకుండెను, అచ్చటి నివాసులు చింత లేకుండవసీంచుచుండిరి, 
మక్కాౌావురమునకు చుట్టపట్లనుండి దండిగ ఫలములు థాన్యములు మొదలగు 
ఆహారవస్తువులు వచ్చుచుండెను. కఖివుబాధ లేకుండెను, ఇవన్నియు వారికి 
నున్న చేవుని యను[గసాములు, కాని అచ్చటి వారు "దేవుండు అనుగ హించిన 
సుఖములలో పడి మైమజచి "దేవునికి కృతఘ్నత చూపసాగిరి. -డేనునికి సాటి 
కల్పించుచు అనేక దునకార్యనులకు లోనై రి, తుదకు డేవుశు వారు చేయు 
కర్మలకు ఫలితముగ కలువును, భయమును వారికి గలిగించెను. 118. ఇదియును 
గాక దేవుండు మక్కాలో ఘు రెహుల వంశములో నే [ప్రవక్తను పంచెను, 
వారు (ప్రవక్తను అనుసరించి యుఖయోలోకములలో మేలుపొందుటకు బదులు 
ప"*వక్తను తిరస్కరించి, ఆతనిని, ఆతనితోంభాటు విశ్వసించిన ముసల్మాను 
లను హింసించి "దేవుని శిక్షకు పాతు_తరి, అందుకే మక్కావారికి వడు సంవత్స 
రములవజుకు కలువు గలిగాను, బదరుయుదము లో పెక్కు_ముంది ఖు_రెషులు వధింపం 
బడిరి, భయము లేకయుండిన మక్యా_వోరికి ముసల్మాను వీరుల భయముగలి7ను, 
తుదకు మునల్మానులు మక్క్మా_ పురమును జయి-చిరి, కాఫీర్లు లోంబడిరి, 114. ఇందు 
ముసల్మానుభ'కృలకు హాచ్చరిక గలదు. మక్కావారు పాపములుచేసీ కృష్టములకు 
ప్మాలైరి గదా! అట్టు మోర "చేయక ధర్మముగా భయభక్తులతోనుండి సదా 
ధర్మ యాపహారములను భుబించుచు "దేవుని మేళ్ళకు కృతజ్ఞత 'సలువుచు నుండ 
వలెను, 115. చేవుడు నియమించిన ధర్మములను ధర్మముగా నెంచి ఆచరింప 
వలెను. "దేవుండు నివేధించిన దానిని మానుకొన వలెను, ఈ వాక్యములోని 
వివరము నూరయీ బఖరాా నూరయేలన్ ఆకులో గడచినది, అచ్చట చూచు 
కొననది. 116, ధర్మము అధర్మము నియమించుట చేవుని పని. చేవుంతు ఖురానా 
షఫులోవానిని వివరించియున్నాండు. "దేవుండు నివేధింపనిడానిని ని జే.ధీంచెననియు 
పలుకుట "దేవునివై నసత్యములు కల్పించినట్టగును, కావున ముసలాగ్హినులు వ_దైన 
విషయముగూర్భి స్వయముగా ఇది ధర్మము (పొలాల్) ఇది అధర్మము 
(హరామ్) అని పలుకకూడదు. ప్రతిదానికి మతా ధారములుండవ లెను. (గ్రంథా 
ధారము లేనిది యెద్దియును విధింపంగూడదు, చేవునినె ఆబిద్దమాలు కల్పించు 
వారు ఉభయలోకములలోను షెడుదురు, వా రెట్టి మేలును వొందంజాలరు. 
117, మక్కా కాఫిర్లు హుజత్ రసూలువారిని తిరస్కీ_రించుదు లేనిపోనివి 
"దేవుని వై కల్పించు చున్నారు. నీరు ఇవాలోకములో కొంతకాలము లాభముపొం 
దవచ్చును, కాని తుదకు దేవుని కఠినశిత్షుకో పాలై నడా వారు నరకనివాను లగు 

_రుర్చు, అటులే ధర్ణయుగానున్న దానిని అధర్మము ఆని చెప్పువారును అధర్మ 



878 ఖురానెషరీఫ్ [కాండము 14. 

ముగా నున్నదానిని ధర్మము అని పలుకువారును శిక్షపొందుదురు, 

118, వ_ఆలర్ -లజేన-హోదూ - హరిమ్నా- వూఖసస్నా-అఆలైక-మిన్ - 

ఖబాలు-వమా-బలమ్ -నావువము వలాకిన్-కానూ-అన్ -ఫునవాుమ్ యజ్ లిమూన్ 
ఆలీ లీ 

119. సుమ్ము- ఇన్న-రబ్బక -లిల-జీన-అమిలుస్-సూలఅ - బిజహా-లతిన్ - సుమ్ము- తా 
అవ్య అలాల _ PRY. ) 

బూ-మింబఆది-జా లిక-వెఅస్ -లళ హూ న్న -రబ్బక-మింబ ఆదిహో-ల-గఫ్రూరుర్- 

రహీమ్. 

118. మజియు, మేము దీనికి పూర్ణము నీకు చెలిపినదానిని యూదు 

3 లై నట్లివారికి నిే ధంచియంటిమి. వుజీ మేము వారికి అన్యాయము చేయ లేదు, 

కాని “వారే తమకుతామే అన్యాయములు చేనికొనుచుండిరి, 119. ఎవరు ఆజ్ఞా 

నముబే దుష్టత్స 1మువేనీ దాని పిదప క్షమాపణ వేడుకొని తమ పనులను సవ 

రించుకొనోరో దాని పిదప కూడ న్మీపభువు తప్పకత్షమించువాండును, డయాళువును, 

వ్యా! 118, సూరయే అన్ ఆమ్లో “నవఅలల్ లజీనహాదూహార్రమ్నా ? 

అను వాక్యములో యూదులకు. నిజే,ధింపంబడిన వస్తువులు వివరింపయిడినవి. 

దాని వ్యాఖ్యానము చూచుకొ చేది. 119. ఎవరైన .తమ అజ్ఞానముచే ధర్మము 

(హాలాలు) ను అధర్మము (వారామ్) అని పలికి చేనునికి అనీ ధేయ౫ైా నవారు 

ఆశ వదలకూడదు, వారు తమ పాపముల తమాసపణ కోరుకొని తమ పనులు వుం 

చివిగాం చేసికొన్న చో "దేవుండు అట్టివారి పాపములను శమించి అనుగ్రషిాాం 

యును, మనుముస్థి(డు వెన పాపము చేయయునపుడు వాని జ్ఞానము స్థీరయుగా 

నుండదు, కావున వాయ చేయునది అజ్ఞానమువలన నే చేయును. జానమున్నచో 
పాపముల జోలికి. బోదు, జ 

120, ఇన్న-ఇాహీ పీ మ-కాన-ఉమ్ముతన్-ఖానితల్" లిల్లాపా- హానీఫన్ లం 

వలన్ - యకు - మినల్ - మున్ - రికీన్, 121, షొకిరల్ - లి-అన్ - ఉమిహీ-- 
అ బాత 

ఇన్ -తబావు.వ'వ హాదాహు- ఇలా-నీరాలిమ్-ముస్ -శఖిమ్, 122, వ-ఆతెనా- 

'వాు-ఫిద్ -చున్యా-హాసనతన్ -వ"ఇన్నపహూ-ఫిల్ - ఆఖిరతీ-లమినస్ - సాలిహీన్. 
జ్ బాకీ అ=టి టై వాణక 

123. సుమ్మ-జా-మైనా- ఇవైక-అనిత్ -తబిఆ-మిల్లత-ఇచాపీ మ - పానీఫన్-వ 

మా-కాన-మినల్ -ముష్రికీన్ . 
120. వా స్తవముగ ఇాహీము మత నాయకుండుగన్ను అన్నిటిని వదలి 

| ఒక్క దేవునికి విభేయుండుగ నుండెను, మణి ఆతే(డు బ్మిగహారాధకులలో 
rm rf లల నోాగాలాలా పాను ల ల వా _—_ క బల వార వు టాటాల ముల కో య గాన్ 
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చేరిన యాతడు కాండు, 121, ఆతండు దేవుని మేళీకు కృతబుండై యుండెను 

“జీవుడు ఆతని నెన్నుకొ నెను, మణీ ఆకనిని సన్మార్షమునందు సకం వెను, 122. 

ముజియు మేము ఇపవామునందు ఆతనికి మేలు నొనంగితిమి. మణీ యాతండు 

పరమునందు పుణ్యాత్నులలో శేరిన యాతండు, 128. ఆ పిదప స్థరభక్తుండగు 

ఇబాహీ య మతమును నీవ అనుసరింపుము ఆని మేమునీకు సందేశము పంపితిమి. 

మతి ఆతడు విగ్రహా రాధపలలో చేరిన యాతడు -కా(డు. 

వ్యా! 120. దీనికీ ముందు, అవి శ్వానులు చేయు _అధర్థుములను రద్దు 

జేసి యిక ఇ(ాహీమునుగూర్చి చెప్పబడుచున్నది. అరబ్బులు ఇ(బాహీము 

వంశమునకు చేరినవారు. వారు, అతనిని తమకు పెద్దగా తేళం చు చుండిరి, కావున 

ఇ(బాహీయమ (ప్రవక్త యెంతే భక్షి తో నుంజెనో ఆది వివరింపంబడుచున్నది. 

ఆయన ఒక్క దేవునిని నమ్మి ఆకనినే పూళించుచు ఆకనికే విధేయుండైన 

ముత నాయకుండుక్ష ఆతంయయ స్వయముగా నెద్దియయును బ్రెది ధర్మము, ఇది అధర్మము 

ఆని విధింపలేదు. ఎద్తి చెవుని నుడి నెలవయ్యినో అదియే ధర్మముగా 

నెంచెను. ఆతండు దేవునికి పరనుభక్తుండుం ఆతనికి విగహో రాధన పట్టదు. 

అట్టివారి సపహావా సమునందుకూడ నుండ లేదు, కావున మక్కాలోని కాఫిర్లు 

తాము ఆతని యనుచరులము ఆని యొట్లుపలుకంగలరు,221. కాఫిర్లు "దేవుని యను 

(గహాములకు కృతభ్నుత చూపి పాపములు చేయసాగిరి. కాని ఇ(బాహీను 

ప్రవక్త సదా చేవుని యనుగహాములకు కృతక్ణాడె యుండెను. అందులకే 

"దేవుండు ఆతనిని తన్మ్నవీియునిగా నెన్నుకొని ఖలీలుల్లాపా (దేవుని (వియుండు) 

అను బిరుదు నొసంగాను, భ క్కి మార్లమందు ఆతనిని నడిపించెను, 122. డేవుయు 

ఇబాహీమునకు ప్రవక్త పదవి, మంచి సంతానము, మంచి సంపదలు, గార 

వము నొసంగి నుత నాయకుని గాయ వేసెను, అందులకే అన్నిజాతులవారును 

యూదు లేమి =) స్తవుళేమి, ము సల్మానులే
మి ఆతనిని గారవింతురు. పరలోక 

మునందుకూడ స్వర్లములో ఉన్న తస్టానమువాంది గొప్ప పుణ్యాత్యులైన (ప్రవ 

కలత చాటు ఉంజెను. 128, ఇ(బాహీము (ప్రవక్త పిదప అనేక (ప్రవక్తలు 

వచ్చిరి. అందఆికి కట్టకడపట హజ్రత్ ముహమ్మదు రసూలువారు వచ్చిరి, 

ధర్మము (హలాల్ )హారామ్ (అధర్మము) లలో 
అందరీ ని ఇ(బాహీము ప్రవక్త మతే 

నాయకుయ, ఆ విషయమున ఆందణును ఆయననే అనునరింపవలెను. కావున 

హజల్ రసూలువారుకూడ హజల్ ఇచాహీము (ప్రవక్తను అనుసరింపపలే 

నని -జేవుని సెలవు. ఈవిషయము సూరయే అన్ ఆములో దీనన్ ఖయ్యిమన్ 

అను వాక ఫ్రము యొక్క- వ్యాఖ్యలో (వాసియున్నామా. దానిని చూచుకొనునది. 

జజ 

125. ఇన్న మా-బజుఇ-లస్-సబ్ తు-అలల్ -లజీ " నఖ్-తలఫూ- $ీహీ- 
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వల్హిన్న -రబ్బక-లయసొాకుము బై న'వుమ్ "యావాల్ -ఖ యామతి-ఫీమా- కానూ 

ఫీప-యఖ్ "తలిఫ్లూన్ 

124, ఎవరు, శనివారమునుగూర్చి భే దాభిప్రాయములు గలిగియుండిరో 
వారికి దాని ధర్మము విధింపంబడినది. మతి న్మీప్రభువు తీర్పుదినమునంద్రు వారు 
వివాదపడు విషయము నుణూర్చి వారి మధ్య తప్పక తీర్పుశేయును. 

వ్యా॥ 124, ఇఅబాావుముప/వ_క్తయొక్క_ మతములో శనివారమును 
గూర్చి ధర్మములు విధింపంబడ లేదు. కావున ముసల్మానలకును ఆ ధర్మములు 
చల్లను. మధ్యలో యూదులు మూసా ప్రవకృయొక్క_ యుపదేశమునుగూర్చి 
అధీపొ య భేదములు గలిగి శనివారము విశ్రాంతి దినము-గా నెన్నుకొనిరి, 

అపుడు మారు కోరిన క్షు శని వారయును గౌరవింపుండు. ఆ దినముచేంపలు వేంటాడ 
కుడు అని యూదులకు విధింపంబడెను, అందు దానిని థొందలు అనుసరదించిరి. 

మజికొందజు దానినివ్య తి₹కించి చేవునిశికు,కు పాతు) తై నశించిరి, ఈ వివాదము 

లును, ఎవరు సత్యమును అనుసరించుచున్నారు ఎవరు కలేదు అను విషయములు 

సం ప్రూర్హముగ తీర్చుదినము (ఖయామతు) నందు తీర్మానింప(బడును. 

125, ఉద్ ఉ-ఇలా-స బీలి-రబ్బిక-బిల్ -పాక్ .మతి- వల్ మా" బెలిల్ - 
వాలీ ళ్ 

పాసనతి-వ జాదిల్ హుమ్ -బి ల్లతీ-హియ-అవొాసను-ఇన్న -రబ్బక-వహువ- అఅలీము- 
అ జాలీ అండా జావ 

బిమన్ -జల్ల-అన్ -సలీ లిహీ-వవ్బ వ-ఆఅ-లము-విల్-ముహొ-శ దీన్. 126, వఇన్-ఆ 

ఖబ్ -తుమ్-ఫ-ఆఖిబూ-బి-మిస్ లిమా-ఊఖచ్-తుమ్-బిహీ -వ-లలన్ సబర్ తుమ్- 

లవవ-,ఖైరుల్ -లిస్-సావిరీన్ , 127. వస్ -బిర్' -వమా-సబొరుక-9 ల్లా-బిల్లాపి-- 
— మిలా అరి 

వలా-తవొ జన్ -అల హామ్ -వలా-తక-శీ- జెఖిమ -మిమ్మా-య మ్-కురూన్ , 120, 

బ్రన్న ల్లావా-మలఅల్లజీ-నత్ -తఖా-వల్ల కేన-హుచ్-ము కొ-సినూన్. 
. 125, వివేకములోను మంచి బోధనతోను ప్రజలను చేవుని నూర్షమునకు 
విలువుము, మణి మేలైన విఢముగ వారితో వాదింపుము. ఎవరు ఆతన మార్ల 
మును తప్పిపోయిరో వారిని నీపభువు బాగుగ నెబుంగును మజీ ఆతం స 
స్నారులను చాగుగ నెజుంగును, 126. మతి మరు బదులు తీసికొన్న చో మాకం 
గల్రిగిన క ప్టము లంత బదులు దీసీకొను(డు, మణి మీరుబ ర్పుకొన్నచో అది 

సహించువారికి చాల మేలెనది. 127, మఆీనీవు ఓర్పువేంయుము. "దేవుని సహో ' 
ములో నే నీక ఓర్పు కలుగంగలదు. మణి వారిని గూర్చి చిం తింపకుము, మజిీ 

చేయువారు వృట్రలవయగాను నీవు దుశఖపడకుము,. 188, నిశ్చయయముగ "చేవు:డు 
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భయభక్తులు గలవారికీని నత్కార్యములు చేయువారికినితోడుగ్గా నున్నాండు, 

వ్యా! 1825. ఇంతేవణుకు పహూజిత్ రనూలువారు, హజల్ ఇకాహీము 
యొక్క ధర్మములను అనుసరించు చున్నారు, కావున మానవుల ఉభయ లోకముల 

లో మేలుకోరిన -చో హజల్ రసూలు వారిని అనుసరింపవ తెను అనిబోధింప6 బడి 
యును ఇళ ఈవాక ఫ్రములలో ర సూలువారు మత (పణార మెట్లు శేయవళెనో = 
ప ఎంబడుచున్నది. మనుష్యులకు మూడు విధములు బోధ చేయవలెను, వందు 
కన నమునుమ్యులు, సఏభావమును బెట్టి మూండు విథములుగ నున్నారు. బుదివివే 

కము గలవారు, వారికి బొవేకపు వూటలు సలుకవలెను, వారికి సూచనలు (చేమా 
ణములు తెలిపినచో వారు గ్రహించి సన్నార్ష్మమునకు రాంగలరు, కొందటు 
బోధన విని సన్వ్గార్షమునకు వ చ్చువారు గలరు, అట్టివారి! పుణ్యశార్యముల మం 
చి ఫలితమును పాపకార్యల శిక్షను మంచి విధముగా తెలుపవతను. వెట్టి కఠిన 
చిశేర్ణానను విని మెత్తపడును, కొందజు సూచన (ప్రమాణములు బోధనలువిని 

యు వాదించు వారలు గలరు. లేనిపోని నంచేపాములు వెట్టి చేషేషముత్రో వొ 

డింతురు. అట్టివారితో వారి సంచేపాములను తీర్చునట్లుగ మంచి పద్ధతితో ఉ(దే 
- కొము లేకుండ నెమ్మదిగా న్యాయముగా శాంతితో వాదించి సత్యమును స్టీరప 
అచవ లెను. వాదించు నపుడు దుర్భాష లాడకూడదు. మృదు మధుర పలుకుల 

తో సత్యము నిరూవించవ లెను. కావున మత ప్రచారము సరిగాంజేసిన పిదప 
ఎవరు నమ్మిన. ఎవరు నమ్మక దుర్శార్లులెరి అను చింతలో పడకూడదు, మత 

(ప్రచారము చేయుట పవక పని, దాని ఫలితము దేవుని చేతిలో నున్నది, ఎవ 
రికిం దగిన ఫలితము వారి కొనంగును. 126, మత (ప్రచారము చేయునప్పుడు, 

విరోధులు హింసలు బాధలు చెట్టినచో, ఆ విరోధులతో బదులు తీసీకొను చక్ 

గలిగి నచో యింత బాధలు వారు వెట్టుదురో దానికి సరిగ పాచ్చుతగులులేకుండ 
న్యాయముగ బదులు తీసీకొన వచ్చును. కాని సహించి క్షమించాట చాల శ్రేష్ట 
మును చాల మేలనదియును, (ప్రచారము చేయువారికి ఓర్పునకుంగాను మంచి 

పుణ్యము లభించును. ఆ యన్యాయములు చూచువారు కనికరించి సస్మార్షయ 

నకు వత్తురు, తుదకు డౌార్భన్యములు చేయువారు కూడ భక్తుల యోర్చుచూచి 
తమ చార్భన్యమయులు మానుకొని ధర్మమార్షమునకు వచ్చి మేలు పొందగలరు. 

127. విరోధులు పెట్టు హింసలకును బాధలకును ఓర్పుకొనుటకు సహన శక్తి 

"దేవుని సహాయము వలన చే (పవక్షకుం గలుగును, అటులే అందు భక్తులకు ఓర్పు 

నొనంగువాండు "బేవుందే లేనిచో శక్తి గలిగియు ఓర్చు చేయుట సులభమైన పని 

కాదు, దుప్పులు చెట్టు బాధలకు దుకిఖపడ కూడదు, 125, భయభకులు నలి 

సత్కౌా-ర్యములు చేయు భక్తులకు వారిభ క్రీ విశ్వొనముల కొలది చేవుని సవా 
1ll 
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యము వారికి లభించును. కావున బట్టి -భక్తులు, విరోధులు తపుకు చెట్టు బాధ 

లకునువారు చే యు కుటలకును దు పడక 'బేవునివె నాధారపడి యుండవ లెను 

అని దేవర సెలవు, _ై 

పదునైదవ కాండవలు 
సూర యే బనీ అుగ్రైయోల్త ముకక 111, వాక సములు. 

పువయానే సన (డ్రేబుచు వాందునగు జీవుని “వేర, 
we! 

1. నుబ్ హ-నల్లకే-అస్రా- -బి-ఆబ్దిహీ- లక్ -మినల్ -మస్-జిదిల్ - పా 

“రామిఇలల్ -మన్ జిదిల్ -అఖ్ సల్ లజే-దారశ్నా-పశా లవహుూ-లి-నురి- యహూ- 

మిన్-ఆయాతినా-ఇ న్న బూ-వువన స్-సమోడల్ - బసీర్. 

1. మస్ బి దెహూరామునుండి మాశుభములు (క్రమ్ముకొని యున్న మస్ 

బిజె ఆఖ్సా వజక్కు మా కొన్ని శె న్ధ శ్రి సూచనలను చూపుటకుంగాను రాత్రివేళ 

తన భక్షుని పఏీసకోని పోయిన యాతడు కరవు పవితు9ండు, నిశ్చయమా'గా ఆ 

కండు విటవాడున్కుమూచు వాడును. 

వ్యా 1, మస్ జబెహపారాము ఆనగా మక్కాపురములోనుండు కాభాొ 

మసీదు, అది చాల మహీమ గలిగి గౌరవ సీయ మైనది. ముసి జిదెఅఖ్ సా . 

అనగా ఎరూషలేములో నున్న జైతుల్ ముఖద్దసుఆను నుసీదు ఇచ్చ 

ట్ర ఇ(బాహీము (శువక్త క మొదలగు అనేక (పవక లు వనీంచిరి, ఇది చాల 

పుణష్ర స్థలము, ఇచ్చట పలు విధములైన ఫలములుగలవు. దీనికి చుట్టుపట్టు చాల 

-జీవుడొసంగిన శుభములు గలవు. ఈ వాక్యములో సర్వశక్రు డగు డు తన 

(పియభ క్తుడగు ముహమ్మదు (ప్రవక్తను మక్కా. మసీదునుండి ర్యాతివేళ మై 
తుల్ ముఖద్దసు వజకు దీసికొని పోయి అచ్చటనుండి గగన ప్రయాణము 

(మేరాజ్) చేయించిన విషయము చెప్పబడినది. మక్కా_మసీదునకును చై తుల్ 

ముఖద్దసునకు చాలదూరముగలదు. రాత్రివేళ అంత|ప్రయాణము సాగించి మరల 

గగన “సాయాణము వేసిరి అను విషయము సాధారణముగ మానవులకు ఆభ 

ము కలిగిం చునది, కాని చేవునిచే స ఫ్రప్రింపం బడిన మానవులు తవు బుద్ధిచే 

విమానములు మొదలగు యంత్రముల తయారుచేసి దారప్రయాణము కొన్నీ, 

నిమిమములలో సాగించుచున్నారుగడా ! సర్యశ క్తండగు దేవుండు తన భ క్తునిని 

బురాఖ్ అను స్వారివై చెక్కించి ఒక రాతిలో అంత (ప్రయాణము. సాగింప 

లేడా! సాగింపం గలయ, అతనికి శక్తీగలదు, ఆతని శక్షికి మించినది యెద్ది 

యునులేదు కొందలు తప్ప అండటు మత విద్వాంసులు హజ్రత్ రసూలు వారు 
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కేహమ తోనే గగన ప9ియాణమునకుం బోయిరి అని తీర్మానించి విశ్వసిం 

చియున్నారు. దేవునికి సర్వముతెలియును, సర్వము వినుచు చూ చుచున్నాండుః 

మేరాజు వివరము జగత్ (ప్రవక్త మొదటిభాగము చూచుకొొ నేది, 

ఓ వ-ఆతైనా-మూసల్ _కీతాబ-వజఅల్నావూు- ముదల్ - లీబనీ- అఇ(సా 

చానా జాలీ టి 

యీాల-అల్లా' తేత్ _తఖిజూ -మిన్ - దూనీ-వకీ లా, లి, జ్య ర్రీయత-మన్-హామల్నా - 

ఆ) =] టె 

మఆ-నూహిన్ -ఇ న్నసహూ-కో న -అబ్దన్ "షకూరా, 

2, మలీయు మూసాకు గ్రంథము నోనంగితిమి, వీ దానిని ఇ్రసా) 

యాలి యులకు సన్మార్గము బోధించునదిగా6 శేసితిమి, మీరునన్ను దప్ప మణ్ 

కనిని రక్షకునిగా. జేసికొనకుండు అని వారిల్ 6 జెప్పంబ'జెను, లి. నూవతో. 

బాటు మేము నెక్కి-ంచినవారి సంవతివారిలార ! నిశ్చయముగా; ఆత(డు కృత 

జ్జ సలుపు భక్కుండు గా నుంజెను, 

వ్యా! 2. వైవాక్యములో ైతుల్ ముఖద్దసు విషయము వచ్చెను. కావున 

ఇంక ఈ వాక్యములలో దాని ధర్మకర్శలగు ఇ(సాయీలియులను గూర్చి చెప్పం 

బడుచున్నది. సాయాలు యాఖూబు (పవక, ఆతేని సంతతియే ఇ్రనాయీా 

లియులు. ఆతని సంతానములో ననేక ప్రవక్షలు వచ్చిరి. అందు దేవుండు 

మూసా (పవ క్షకు తౌరాతు గ్రంథ -మొసంగౌను, అందు ఒక్క-బేవునినే పూజింప 

వలెను, ఒక చేవునినే రతకునింగాం దలుపవలెను, ఆతేని పెననే యాధారపడ 

వలెను అని బోధగలదు. 3. నూహు ప్యవక్త జలప్రమాదమునుండి రక్షణ పొం 

దుటకు “దేవుని గెలవుచే నొక నావ చేసెను, ఆందు ఆయనతో. బాటు కొంద 

అలి వి శనులు ఎకి రక్షణ పొందిరి. మానవులంణలు వారిసంతాన మే, కావున 

తమ పెద్దలకు జేయంబడిన మేలును తేఖంచుకొని వారి సంతానము వారు. "దేవుని 

యడ కృతజ్ఞులె యుండవ లెను, చూడుయ నూవా (ప్రవక్క గొప్పు భక్కు(డు 

ను "దేవుసికి ఇవాల కృత జ్ఞాండును, మిరు ఆతని సంతతి వార లై యెట్లు "జేవుని 

మేళ్లు మజచి పోవుచున్నారు. అట్లు మజచి పోకూడదు, 

4. వ-ఖ జై నా-ఇలా-బనీ-ఇస్రాయాల ఫీల్. -కితావి_ల - తుఫ్ - సిదున్న- 

క ఉ 
జూటి దా (a 

లీ ల 

ఫిల్ - అర్ జి-మ[ర్నాలెని-వ ల-తఆ-లున్న "ఉలువసన్ ' కసిరా. ర. ఫఇబా.జాలా- 

ల ద్ర ॥ 

వాలదు-ఊలా-వుమా-బలఅస్ నా-ఆశై వమ్-3ఇ బాదఠ్-లనా-ఉలీ-బౌ సీన్ -షదీదిన్ - 
నాటీ న! ఓ 

ఫ-జాసూ-ఖిలాలద్ -దియారి- వాళాన-వ-ఆదమ్-మ-ఫ్ జోలా, 6. నుమ్ము-రదద్నా - 

లసముల్ -కరళ-ల లై హి-మ్-న-అమ్దద్నా.కుమ్-బి-అన్యూలిన్- వ - బనీనావ - 
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అటో 

జఆల్నా-కుక్-అ క్_సర' నథీరా, 7, ఇన్-అవా- నన్తుక-అపొ-నన్తుమ్. - లి అన్- 

ఫ్రుసీకమ్-వల్లన్-అసాతుమ్-ఫ-లహో-ఫ-బ్ల కా నొ-జాఅ-వతదుల్-ఆఖిరతి-లి- యసూ 

ఊ-వుజూ-హకుమ్-వలి-యద్ 'ఖులుల్ - మస్ -జిద- కమా-దఖ లూవాం - అవ్వల- 

మర్రఏిన్-వ- -లిాయుతబ్బిరూ-వ .మా-లలా-కత్-బీరా, 8, అసా-రబ్బువమ్-అన్- 

యర్-హమ కక-వ-ఇన్- ఉత్తుమ్- ఉద్నా-వ' జ-అల్నా -జహాన్న మ” లిల్ --కాసిరీన 

క 

పాసీరా. £ 

4, మజియు మేము, ఇ(ససాయీలు  సంతే తివారికి మీరు చేశమయులో 

ఛండుసారులు తేప్పక ఊన(ద్రవములు చేయుదును. నులి మారు చాల మిలిమోలి 

పోవుదురు అని స్వష్టముగా గీంథములోం చెలివితిమి, ర. పిదప మొదటివాగ్రా 

నము రాం6గా భో రయుక్థముచేయు మా సేవకులను మీవై నంవితిమి, కావున 

వారు పురములలో దూరి। వచ్చిరి. మణీ ఆ వాగ్యానము అయి తీరవలసీయుండాను, 

6. మరల వారివైె మోకు బలము నొసంగితిమి, మతి ధనముల్ోను పుత్రుల, 

తోను మిమ్ము బలపజచితిమి. మకీ మీ ఎనిన్భము ను అధికముగా వేసీతిమి, 

7, మూరు మంచి చేసినచో మీరు బూమేలు వేసికొంటిది వమజి మోరు చెడుగు 

చేసినచో మాకీడు కొఆశేను. వీదప శెండవ వాగానము రాయగా నీ ముఖములను 

పాడువేయుటకును మొదటిసారి మసీదులో దూరినటుకూ రుటకును, అధికారము 

పొందిన చోట్లను నాశము చేయు టకును ఇతరులను * సంవితిమి, రి. మోప భువ 

మీవై కని కరిపవచ్చును. మతి మారు తిరిగి అటులే చేసీలెేని మేముకూడ తిరిగి 

అటులే చేయుదుము, మణీ అవిశ్వాసులకుంగాను నరకమును చఆఅశాలగాం జేసి 

యున్నారము. 

వాన్టి! 4, లౌరాతు (గ్రంథములో ఖ్ర(స్రాయీలియుల వివయము ముందు 

గనే యిట్లు ప్రకటింపంబ జెను, | వారు రెండుసార్లు దేశములో ఉపదవములు , 

అన్యాయములు చేసి గర్వముతో మితిమాణీపోవుదురు, దానికిగాను "దేవుండు కతి 
నముగా శిక్షిం చును అని తౌరాతు గింథములో (పక టింప (బడినట్లు ఇ(సాయోో 

లియులు, మత ధర్మములకు విుద్ధము గా అనేక దుర్మ్శార్లములకువా లై డేవుని 

శిక్షకు పాతులెరి, ఈ విషయమేలే ఇందు వెప్పంబడుచున్నవి, 5. "దేశ్రుండుసెల 

విచ్చిన పకెరము మొదటిసారి ఇ (సాయీలియులకు శిక్ష గలిగను, ఇసా 

యీాలియుల యూళ్ళేలో విరోధులు వచ్చి వారి యిండ్లలో ఘోరమైనహాత్యేలు 

గావించి సొమ్ములను దోంచుకొనిరి. మసీదును పాడుచేసినది మొదటిసారివచ్చిన 

విరోధిజాలూతు, తరువాత "బేవుండు, దాన్రాదుప్రవక్త క మూలమున జూలూ 

తునునశింపంటేసెను, 6 6 ౩(స్రాయాలియుల విరోధులవలన శిక్షపొంది బుద్ధి తెచ్చు 
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కొని దేవునితో తమాపణ వేండుూోొనిరి, అపుడు దేవుండు వారిని క్షమించి తిరిగి 
వారికీ బలము, ఆధికారము నొనంగోను, నతువుల భయము పోయెను, ధననంప 

దలలోను సంతొనములోను వృద్ధిగలి గెను. ఇ(సాయీలియుల' చైన్యము శతు) 

మైన్యముకంటొ అధికముగానే బేలముపొంబెను. 7, మంచి చెబ్బరల ఫలితము 

శేయువారికే లభించును గడా! ఆటులే ఇ(ససాయీలియులకు వారికీ మంచికి 

మేలు కీడుకు చెడుగు లభించెన మరల ఇసాయీలియులు మొదటిసారివలె 
ధర్మములను విడనాడి ఆన్యాయములకును పాపములకును లో నెర, మొదటిసారి 

వలె రెండవసారి బక్లౌననరు ఆను కతన ఇ(సాయోోలియులపై పడి వారికి 

నాశము చేసను. బైతుల్ ముఖద్దస్ పీదును పొడుచేసెను. ఆప్పటినుండి 

యూదుల బలముత గ్నిపోయి వారికీ” దుర్షతిప ర్రైను. రి, హజల్ ముహమ్మదువారు 

ప్రవక్తగా వచ్చియున్నారు, ఇస్రాయీలి యులు వారి ననుసరించినచో "దేవుడు 
కనికరించును. లేనిచో పూూరషమునలె మీరు దుర్మార్లములు చేసీతిరేని తరిగి 

మిమ్ము ముసల్మానుల చేత శిశ్చింతును. పరలోకములో తప్పక నరకమున్నది 

అని య్మిసాయీలియులకు నిందు "దేవుని పౌ చ్చరిక గలదు. 

9. ఇన్నహోజల్ -ఖర్ -ఆన-ం యవొదీ- లిల్లతీ- -హియ-అఖ్ వము- వ - యు 

బష్టిరిల్ -మూమినీ- నల్-లబీన. యలీమలూ-నస్-సాలిఫ+లి- -అన్న " లవూుమ్- 
జాచి 

అ|జన్ - కబీ రా, 10. వ-అన్నల్- లజేన-లా" యూమినూన- బిల్ -ఆభిరతి-అఆ 

తద్నా" లవుమ్ ఆజాబన్ -అలీమా. 

9. ఈ ఖురాను అన్నిటికంకు స్థిరమైన చక్కని మార్గమును చూపు 
చున్నది, మలి సత్కా ర్యములు. చేయునట్టి విశ (నులకు గొప్పు పుణ్య ఫలిత 

మున్నది అకు-నంకోషవా ర్హ వారికి వినివీం చుచున్నది. 10. మణీ పరలోకమును 
నమ్మనివారికీంగాను మేయ దుః ఖు కర మైన శికనీద్ధప అచియు న్నా నని తెలుపుచున్నది, 

వాష॥ 9. తే" రాతుగంథము ఇ సాయోలియులుకు సన్న్మార్లము చూపు 

చున్నది అని మందు చెప్పంబ డెను. ఇంక ఖురానుగంథ మెట్టదో యిందు 

తెలుపంబడుచున్నది, ఖురానుగంథము లోకమంతేటికిని సన్మార్గము చూప 

. చున్నది, అది ఒక దేశ్రయనకును ఒక జాతికి మాతిమును నూర్లదర్శకముకాదు, 
మానవజాతి కంతకును అన్ని మతములకంటు నెక్కుడు స్థిరమైన చక్కని కారము 

చూపుచున్నది, అన్ని ధర్మములు ఖురానులోనే బోధింపంబడియున్నవి. కావున 

ఖురానును నమ్మి దాని ననుళరించి సత్కౌ-ర్యములు చేయు విశ్వాసులకు ఇహాము 

నందు జయము 'పరమునందు ముక్రీయును లభించును అను నంశొ'షవా ర్త నిచ్చు 

చున్నది. 10. అటులే యెవరు నమ్మక పరలోకమును తిరన్మ_రితురో వారికి 
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గాను 'బేవుండు దుశఖకర మైననర కళిక్ష సిద్దపఆ చియున్నా ండులని ప్రకటించుచున్న ది, 

11, వ-యద-ఉల్ -ఇన్ -సాను-బిష్-వ[రి-దుఆ-అవళాం-బిల్- ఖై ర-వకా- 

నల్ -ఇన్ సాను-అజూలా, 

11, మజీయు మనుష్యుండు మేలు కోరుకొనునట్లు కీశునుకోరుచున్నా (డు. 
మణీ మనుష్యుంకు చాల ఆ(తపడువాండు, 

వ్యా! 11. ఇందు మనుష్యుని స్వభావము చెప్పంబడినది. ఖురానుముంచి . 

మార్గమునకు వీలుచును. కాని మనుషున్టింయ వినియు గ్రహీంపక ఆత ములో 

కీడునకుం జోవ్రచున్నాయ. అందులకే కొందలు అవిశా పనులు ఓీ చేవా! మహా 

మ్నదు పలుకునది నిజమైనచో మానై రాళ్ళవర్భమయు కురివించుము అని కోరిరి, 
అటులే కొన్ని సమయములలో మనుష్యు(డు వినిగి తన్ను లేక తన భార్యబిడ్డ 
లను శేవించుకోనును. అట్టు చేయకూడదు, ఆత)తవలన నష్ట మే. కావున బాగుగ 

- యోచించి స్థిరబుద్ధిత్ కీ వీకలో పనులు చేయవలెను, 
అలీ 

12, వజ-అల్ -నల్ -లైల-వన్- నహార-ఆయ తెని.ఫా్రమపెనా-ఆయతళ్ 

నై లి-వ-జఅల్నా-ఆయతన్-నహాోరి -యుజ్ -సీరతల్-లితటా-తహ._.ఫజోల్పక్... మిర్ 
నచ్చికమ్-వలి-శఅ 'లమూ-అద-దన్ -నీసీన"వల్ -హిసాబ-వపల్ల-మై- ఇన్ - ఫస్స 

ల్నాహు"తఫ్-సీలా, 

12. మజియు, మేము రాత్రిని పగటిని కెండు సూచనలుగాం జేసి 
యున్నారము. మరల మేము రాతి సూచనను శాంతి లేనిదిగాం చేసీతిమి, 
మజీయు మిరు బేవుని యనుగపహామును కోరుటకుంగాను పగటి నూచనను, 
వస్తువులను చూవునదిగా6 జేసీతిమి. నులి మీరు సంవత్సరములనంఖ్యను లెక్కను 
తెలిసీకొ నుటకురాను అగు చేనీకిమి, మణీ మేము (పులి విషయమును వివరించి 
స్పష్టముగాం దెలివితిమి, 

వ్యా! 12, ఇందు 'రా(త్రింబవలులోనున్న "దేవుని శ క్షిసూచనలు "దెలుప 
బడినవి. రాత్రియందు చీకటి, పగటిపూ(టయందు వెలుతురు, వాని మాచ్చు 
తస్టలు, రాత్రులలో చందుండు పాచ్చుట తగ్గుట, పగలు మార్వ్య్యుని"కాంకి | 
మొదలుగు వానిలో చేవునిశ కి సూచనలుగలవు, రాత్రిలో చీతటి (క్రమ్ము 
కొనును. అందుచే దానినికాంతిలేనివిగా జేసెను, పగటిపూట, సూర్యుని (ప్రకాశ 
ములో అన్ని వస్తువులు బాగుగ కనయడును. మానవులు తమ తమ పనులునేసీ 
యాహారము సంపాదించుకొందురు, 'ర్మాతింబవలు వచ్చి పోవుటలోన్తు సూ 
ర్యుండు చందుండు ఉదయించి అస్తృమించుటలోను సంవత్సరములు, లెక్కలు 

న 
య న 

నానా 
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వాని ననునించి తెలిసీకోందురు, మనుష్యులు బాగుగ గమనించి (పతి విషయ్ట 

ములో ఆతృత లేకుండు పనులు చేయవలెను, కీడు మేలు మొదలగు (పతిదియు 
తన కాలమునకు వచ్చును, ఎల్లి రా _తింబవలు, నియమము7గా వచ్చి పోన్టు 

చున్నవో అటులే (ప్రతిదియు సంభవించును. తొ. దణఅపడుట వలనప్య)) యోజనము 

లేదు, (పతి విషయమును స్పష్టముగ దేవుండు తెలిపియున్నాయడు, దానికొణ కే 
(ప్రవక్తలను పంపి వారికి _(గంథము లొసంగెను, మానవులు చేయు ప్రతికర్శ్మ్యయు 

తీర్చుదినమునందు తప్పక స్పష్టముగా. చెలియనగును, 

18. వకుల బన్-సానిన్-అల్ -జమ్నావాు-తౌ-ఇరహూ-ఫీ_ఉనుఖిహీ- వ 
నుఖ్ రిజు_లహూ-యామల్ -ఖియామతి-కితా బన్-యల్ -ఖావు- మున్ మారా. 

14. ఇఖ్ రఆ'కితొబక-కఫా బి-నఫ్ సి-కల్ -యామ-అలైకహాసీబా, 

18. మణీ పి మనుమ్యునకును వాని కర్మ వాని మెడలోనే తగలించి 

యున్నారము, మి తీర్పుదినమునందు ఒక లేఖ దీసీ వానికి చూపెదము, అది 

విప్పి వానికి నొసంగంబిడును. 14. నీవు నీలేఖను చదువుకొనుము. ఈదినము నీ 
లెక్క. చూచుకొనుటకు నివే చాలును. 

వ్యా! 183,14. మనుష్యుండు చేయు కర్మలువాని కే చుట్టు కొనియుడును, 

అవి వాని మెశనకుం దగులుకొని యు)డును, ఆవివానిని నదలిపోవు. తీర్పుదినము 

నందు, వానికి అవియే కనంబడును. వాడు ఇ్రనాభోకములో చేసీన కర్మ లన్ని యయ 

(వాయంబడిన కర్మల శేఖ వానికి చూపబడును. మణీ వానితో సీకర్మల లేఖ 

నీ వే చదువుకొనుము, నీలెక్క_ నీవేచదువుకొనుము. నీలెక్క_ సీ వే చూ చుకొనుము, 

నీవు చేసిన కర్మలలో 'నేదైన వదలిపోయినదా! లేదా చేయని కర్మ వాయం . 

బడినడా! చూచుకొనుము అని చెప్పంబడును. అపుడు (ప్రతి మనుష్యుడును 

తాను చేసియున్న చిన్న పెద్ద కర్ణలన్నియు అందు వ్రాయంబడి యుండునట్లు 

కనుగొను, ఆలేఖ వానికి విప్పి చూప(బడును, కావున మనుష్యుండు ఇపా 

మునందు విశ్వసించి సత్కా-ర్యములు చేయవలెను. 

15. మనిష్--త దా-ఫ-ఇన్నమా-యవో-తదీ-లి-నఫ్-నీహి'నమన్ జల్ల "ఫా" 
నా నావి a ర py 

ఇన్నమాయజిల్లు-అ లె హో-వ లా-తజిరు-వాజిరతున్ -విజ్ర- ఉఖ్ రా - వమా- 

కున్నా-ముఅక్ జి-ఏీన-హా తా-నబ్-అస-రసూలా, 
15, ఎవండు సన్నార్షమునకు వచ్చునో వాయ తన మేలుకొలుకే సన్మార్ష 

మునకు వచ్చెను, మెకువ(శు దుర్యార్గంణాయెనో, వొండుతన కీడు కొఆ కేదుర్థార్థుం 
డాయెను, మణీ ఒకరి బపవును ముతొకరు మోయరు, మణి మేము [పవ క్రను 
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పంపనిడే శికీంచువారలము కాము. 

వ్యా! 15. "దేవుండు మానవులుడతికీని_ సన్మార్లయ చూపెను. తన్గంథ 

మగు ఖురానును హా(జల్ ముహామ్మదువారి కొనను. ఎవరు దాని నమ్మి 

సన్నార్షము నకు వత్తురో ఉభయలోకములలో వారికి మేలున్నది, సన్మార్లమునకు 

రాక దుర్శార్టములోనే పడియుండినచో వారికే నష్టము గలుగును, ఎవరు 

చేసిన పొపములమూట వారే మోయవలెను, కాని ఒకరి పాపముల భారము 

ఇతరు లెవ్వరు మోయరు, పాపకార్యములకు తప్పక శిక్ష కలుగును, అందులేే 

"దేవుచు ఆదము(ప్రవక్త మొదలు మానవులకు బోధించుటకు అనక ప్రవక్తలను 

పంపెను. ఆ ప)వక్తలు వచ్చి జరములకు బోధించిరి, కావున "దేవుండు తన (పవ 

క లను పంపనిచే పాపములు చేసినవారిని శి క్షీ ంపండు, 
బాత 

16. వ-ఇజూ అర ద్నా-అన్ నువా-లిక-ఖర్ -యతన్ -అమర్నా-ముత్ "ర ఫీహో 

కీహా-స్థ.హఖ భఖ. అఖలై-వాల్ -ఖాలు-ఫద మృార్నాప*-తద్ -మోారా, 

16, మతియ మేము ఒక పురమును నాశముచేయవలెనని కోరినచో 

ఆందు సౌఖ్యములు ఆనుభవించువారికి ఆజ్ఞ షుప్రదుము. ఆ విదప వారు అందు 

అవిధేయత చూకిరి, కావ్రనవారిశుమాటని లి చెను. విదపవారిని నిర్మూలిం చితలిమి. 

వ్యా॥ 16. "దేవుండు ఒకపుగమును తట్ట ౫ మేనశింపంజేయు(డు, మున్ముందు 

ప్రవ కల మూలమున లేదా వారి శిష్యుల మూలమున, నగరములోని నాయ 

కులకు ఆజ్ఞ 'పంపును, ధర్మములు వారికిం "దెలుపయిడును, ఆ ధనవంతులైన నాయ 

కులు "బేవుని మాట వినక అవిధేయునై పొపములు చేయుచు పురమునంతేను 

పాపములు నిండకొనునట్లు చేయుదురు. అవుకు వారినై మాట నిలుచును, కా 

వున వారు డేవుని శిక్షకు పొత్రులై నళింతురు, కావున నగరములో మాట 

చెల్లు పెద్దలు తేమ ప్రజలకు మం చిమార్షమునకు 6 దీసికొని రావతెను, 

లీ 

స ఫ-ఫ 

జాక్ ఎలి జ్ర ఎండ 

17. వకమ్-అవాలక్నా -మినిల్-ఖురూని -మింబఆ-ది-నూహిన్ -వక ఫా-బీ 

రచ్చిక-బిజనూ-బి-ఇచాదిహీ" ఖబీ రమ్-బసీరా, 
17, మణి మేము నూవానకు తరువాత అనేక జూతులవారిని నాశము 

చేనీలిమి. జనులు చేయు పాపములను ెలిసికొనుటకును చూచుటకును నీ (ప 

భువు చాలును, 

వ్యా! 17. ఆదము పివక్షనుండి నూవా్యప్రవక్తవణకు జనులు దేవునికి 

విధేయులగు చుండిరి. నూవు[పవ_క్తకాలమున పాపములు చెల శేగింనది.ఆందుకు 

నూహుపవ కృ వందల సంవత్సరములు బోధించెను. తుదకు ఆజాలివారు జల 

ప)ళయములో మానింగి నశించిర. నూహ్య్యసవక్త తరువాత అద్భు సమూదు 
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"మొదలగు జాతులవారు చేవుని శికకు పాత్రులై నళించిరి, చేవుండు నిష్కార 
ణముగ జనులను శికీంచుటలేదు. జనులు చేయ పాపములను బాగుగ "దేవునికి 
తెలియును. వానిని చూచుచున్నాయడు, కావున ఎవరి పొపములకుం దగిన శిక్ష 
వారికీ పఏధించును, 

18. మన్ -కానాయురీదుల్ 'ఆజిలక-అజ్ఞల్నో -లహూ-ధీవో-మూా" నషాడ- 

లిమన్-నురీదు- స్పువు ర జతల్నా-ల వూ-జపహాన్నమయస్, -లాహో-మజ్- మూమమ్- 

మద్ వారా. 19, వామన్ 'అరాదల్ _అఖిరత-వ-సఆ-లహా-సల్్యయపహ+-. నహు 

వ-మూమినున్ -ఫ-ఉ లా బ్రకాకాన -సల్-యువాుమ్ -మప్-కళూరా. 20, కుల్లన్ -ను 

మిద్వ-హో ఉలాఇ.వపోఉలాఖ-మిన్.అతాఖ-ర బిక-వమా-కాన-రతాఉ - రబ్బిక- 
—_ీ Dy wr. అనలా 

మవ్రొజూరా, 21,ఉన్-జుర్- వే ఫ-ఫజ్జల్నా -బల్-జహుమ్-అలా-బత జీన్-వల్ 
ఆఖిరతు-అక్ -బరు-దరజా తిన్ -వ"అక్బరు-త ఫ్-బ్రీలా. 

18, ఎవయ ఇపహాలోక సౌఖ్యములను కోరునో అందు మాకు ఇష్టము 
వచ్చినయంత మేము కోరినవానికి తొందరగా నే యొసంగుదుము. విదప వాని! 
నరకము నియమింతుము ఆందు వాండు అవమానము పొంది, నెట్టబకినవా౭కా 
(ప వేశించును, 19. మకువ(డు పరలోకమును కోరి చానికింగాను " కృషిసలివపి 

విశ్వాసియ యుండిన చో అట్టివారి కృవి. సఫలమగును, 20, పీరికిన వారికిని నీ 
ప్రభువు యనుగ్యహము గలిగించుచున్నారము. మతి నీప్రభువుయొక్క. యను 
(గవహామునకు' ఆడ్డులేదు. 21, చూడుము. ఒకరివై నొకరికి మేమెట్లు ఘనతనొసం 
గితిమో ! మజి పరభోకమునందు గొప్ప దర్హాలున్కు భునతయును గలదు. 

వ్యా! 18, ఇహలోక తుచ్చ సౌఖ్యములు కోరుచు 'వానికింగాను ప్రయ 
త్నముచేయువారికి "దేవుండు తన యిష్టానుసారమగ సౌఖ్యములను సంపదల 
నొసంగును, వారు పడిన కష్ట ములకు పరలోశములో మంచి ఫలితము "లేకున్నను 

ఇచ్చటనే వారికి ఫలము లభించును. తుదకు పరమునందు అవమానము పొంది 
నెట్టయబడుచు నరకములో పడుదురు, కావున మనుష్యుండు తనకు ఇహలోక సౌఖ్య 
ములు దండి గా లభించినవి అని మైమజచి పాపములు చేయరాదు. 19, విశ 
సంచి పరలోకమునకుగాను సత్కా-ర్యములుచేయచచు కృషినలివినవారికి “జీను 
మంచి పుణ్యఫలిత మొసంగును, వారి కృవి. వృథాపోదు, 20. "దేశ్రండు మనుష్యు 
లందజికి విశ్వాములేమి, అవిశ్వాను లేమి ఇహమునందు వనతులు ఒనంగు 
చున్నాడు, వాని యనుగ్రహమయులకు అడ్డు ఆటంకములులేవు, లేదా, ఇపాము 
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కోరినవారికి ఇ్రవామును. పరముకోరినవారిశి పరము నొనంగుచున్నా (డు, దేవు 

డొసంగుదానికి ఆడ్డుపడు వారెవరును తేరు 21. ఇపాలోకములో ధనము, 

గొరవము, అధికారము మొదలగు విషయములలో మశుష్యులయ: దు వ్యత్య్యా 

సము గలదు. ఒకరిపై నొకరికి భునతగలదు, త్రహుముకంెటు పరమునందు, కర్మల 

వ్యతాక్టిసములంబి ట్ట, నరకములోను, స్వర్షములోను ద రాలు గలవు, ఎవరి కర్ణ 

లకుం దగిన దరా (స్థానము వారికి లభిం దును, మనుష్య్యండు పరలోకములో 

మోతక్షముపొ౧దు నూర్లయు చూడవలెను, ఆమార్ల నెట్టిదో రాబోవు వాక్య 

ములలో వివరింపంబడు చున్నది. 

అనామాట 

నుకు-నఖ్ -జూలా- 

29, "దేవునితో మజొక దేవతను నియమింపకుము, ఆపుడు అవమాన 

మును పొంది నహాయములేని వాం-వె కూర్చుందున్రు 

వాటే తాట అనీ. అలల అలో 

20, లా-తక్. ఆల్-న అల్లాపి-ఇలాహాన్ -ఆఖర-ఫ-త ఖ్ ఉద-మజ్ -మూొ 

వ్యా! 92, లందు "దేవునికి సాటి కల్పింపంగూడదు దేవుండు ఒక్కడే 

పూజలకు అర్హుడు, ఆతనితోంబాటు ఇతర "దేవతలను వి గహాములనుఫ్రూజింప 

గూడదు, అట్టు చేసీన వారికి అవమానము లభించును, కష్టములలో లోడు 

పడువా శవరును ఉ డు, మనుష స్ట్ర(డు తన చేతులార వెళ్ళీన వి గహము 

లను పూజించుట చాల అవమాన మైన పనిగదా ! చిల్లర చేనతలు ఎవరి కష్టము 

లను తొలగింపళేవు, అట్టవానిని ఫూబించిన అవి కష్టము లలో తోడుపడునవి 

కావు, కావున బుద్ధిమంతుండు ఒక్క జీవునినే న నమ్మి యాతనిశేఆరాధిం పవ లెను, 

ద, 

28, వాఖజా రబ్బుక ఆల్లా- కల-బుదూ జల్లా- -ఇయ్యావు-వ_ విల్- వాలి 

“దైని" ఇవొ-సానన్- ఇమ్మా- -యబ్- లుగ్న్న-ఇన్షకల్. కిబర-అహదువుమా - బొ- 

క్రిలా-హుమా-భలా" తఖుల్. లహుమా-ఉఫ్-ఫిన్ -వలా-తన్ -వార్ - నుమాావఖుల్ 
ld wl 0 

లహుమా-ఖాలన్- కరిమా. 24. వఖ్- ఫజ్ -లవుమా- -జనా-హాజ్ -జుల్లి - మినర్ - 

రష్టోవతి-వఖర్ -రబ్బిర్ హామ్వహుమా-కమా-రబ్బంహానీ-స గరా. 25, రబ్బుకుమ్' 
నొ 

వాల్. లీ 

అఆలము బి మా-ఫీ-నుఫ్లూ-నీకమ్-ఇన్ -తకూ నూ "సాలిహిన- ఫల్తన్నవూ- కాన 

లిల్ -అవ్వాబీన-గప్పూరా. 

28, మణీయు నీప్రభువు తన్ను తప్ప నితరులను మారా రాధింపకూడదు 

అవియు తల్లివం[ తులకు మేలు వేయవతను అని ఆజ్ఞాపించెను. నీయుదుటి వారి 

ద్దజలో వొకరుగాని లేదా వారిద్దణు గాని ము నలేక్నము పాందినచో చారిని 
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ఊం (ఛీ) కూడ అనకూడదు, మతి వారిని గద్గింపకూడదు. మణి వారితో మ 
ర్యాదగా మాటలాడుము. 24, మజీయు వారియెడ భృక్తీివినయములు గలిగి 

యుండుము. మణియు, ఓ (పభువా! వాలెట్టు నన్ను బాల్యమునందుపెంచిరో 

అట్లు నీవు వారియడ దయచూపుము. 25 మీ మనస్సులలోనున్నది మ్మాపభువు 

నకు చాగుగం ెలియును, మారు మంచివారలుగ నున్నచో క్షమాపణ కోరువారిని 

ఆతడు తమించును. 

వ్యా! ౨౨, దేవుండు సృష్టి క ర, కావున ఆతేనిశే మానవులు ' పూజింప 

వలెను, ఆతేనివదలి చిల్లరదేవతలను విగహాములను ఫూబింపంహాడదు అని 

"దేవుని సెలవు, బిడ్డను "దేవుంే. ఫుట్టించుచున్నాండు. ఆయిన తల్లిదండ్రులు 

కారకలుగా నున్నారు, కావుననే ఖురానె షరీఫ్లులో అనేక చోట్ల దేవుడు 

తన పాక్కు.ను తెలిపిన పిదప తల్లిదండ్రుల శివకు సంబంధిం చిన ధర్మములు లెలువు 

చున్నాండు. తల్లిదందులు గలవారు ధన్యులు. వారి సేవచేసి 'దేవునిప్రితి పడయాం 

గలరు. వారి సేవ చేయక వారిని హింసీంచువారు పరమ దుష్టులు, వారికి కఠిన 

శివ్షగలదు, తల్లి పాదముల క్రింద న్వర్షము గలదు అని హజల్ రసూలువా రుప 

చేశిచియున్నారు. అనంగా తల్లి పాదసేవ చేసిన "దేవుండు స్వర్హ మొ సంగును, 

కావున అన్నివిధముల తల్లిదండ్రుల శేవచేసీ వారి దిననలు పొందవలెను. ము 

నలితనములో వారికీ సహాయము నెక్కువగా కావలెను, కావ్రన ఆస్థితిలొ వారి 

చేవ శోయుటలో విసుగుచెందక వారియెడ అనుర్యాదను సూచించు ఎట్టిమాట 

లై నను పలుకక్క గద్దింపక భక్తి వినయము లుగలిగి మర్యాదల సేవింపవ లెను, 

శక. ఓ దేవా! నాతల్లిదండు)లు, నన్ను బాల్యములో పోవీంచిరి, నే నపుడు 

శ కి లేనివాని గా నుంటిని. ఇపుడు వారు ముసలివ్నారెనారు, నాశ కికొలంది వారి 

సేవ చేయుచున్నాను, అందు ఏలాటి కొజంతమైనచో నీవు తమించి, వారిని 

కరుణించుము అని "దేవునిని భ కడు వేండకొనవలెను. మానవుడు తనబాల్య 

ములోవానకొఅకుత ల్లిదం్యడులుపడిన పాట్లుజ్ఞ ప్తీీందెచ్చుక్"న్న యెడల యిన్నటికిని 

వారిని కప్షవెట్ట(డుగ దా ! 25, తల్లిదండు[లసేవ భ_క్తిపూర్వకముగను మనోల్లా 
సముగను కువూరులు చేయవలెను, మంచి బుద్దితో నే ఒకపుడు వ-దెనపొరపాటు 

అయినచో టబేవ్రుండు క్షమించును, కావున తల్సిదండ్రులసేవ మనఃఫూర్వకముగ 

చేయవలెను, అుదు వచై న కొజణంతహైనచో శేవునికో క్షమాపణ కోరుకొన 

వలెను, డేవుండు తషమించును, 

26, వఆతి-జల్- ఖుర్బా-హాథ్ ఖహూ-వల్ మిస్ కీన-వబ్-నస్ -సలీ లి-వలా- 

తుబన్ జిర్-కబ్-జీ రా. 27, ఇన్నల్-ముబుక్ - జిరిన-కానూ-ఇఖ్- నానప్, - వ 
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యాతీని-వ-శానష్-వై తాను-బి-రబ్చిహీ-కఫూ రా. 28. వంమ్మా తుఆ-రిజన్న- 

అన్-వుముజ్ -తిగాల-రప్--మతిమ్-మిర్ -ర బ్బిక, తర్-జూప+-ఫ ఖుల్-లవాుుమ్- 

ఫాలమ్-మైసూరా. 

26: మజీయు బంధుత్వముగలవానిపాక్కు. వాని కియ్యము. వటి 

నియుపీదలకుళు ప్రయాణికులకు నియ్యుము, మజివృ థాఖర్చు చేయకుము. 27. 
నిశృయముగ్య వృ థాఖర్చుచేయువారు సైతానుయొక్క_ సహోదరులు, మజిసెతా 

ను తన ప్రభువునకు కృతఘ్నుండానవాండు. 2రి, నుతిఫవు వారితో ముఖము 

తిఏప్పుకొనవలసివచ్చినవుడు, నీకు నీపభువు అనుగపాము గలుగని ఆశ యుండి 

దానికి నీవ వేచియుండిన-వో వారితో మృదువెనమాట పలుకుము, 

వ్యా! 96, 27, ఇందు బంధువులకు మేలుచేనీ వారివాక్కు_ లను నియ్య 

వలెను ఆనియు నిటి పేదలకును, |పాయాణికులకు సహాయమునేయవ ఇను, అని 

"దేవునిసెలవు. ఖర్చు చేయుటలోవృ థా చేయరాదు. సమయో చితముగ ధర్మమైన 

కార్యములలో మితము గా ఖ ర్చు చేయవలెను. డబ్బున్నది ఆని యిష్టానుసారము 

గా వృథాఖర్చుచేయరాదు, మనుష్యులకు ధనము ేవుడొసంగు మన్నాండు. 

కావున దానిని పాపకార్యములలో సెలవు చేయకూడదు, మంచికార్యమయు లలో 

కూడ మితముగ శక్తికొలది ఖర్చుచేయవలెను, ధనమువలన అనేక మతకార్య 
ములు జరుగును, పుణ్యములు లభించును, అట్టి దానిని వృథాఖర్చుచేసీ సమ 

యము వచ్చినపుడు చేతిలో డబ్బు శేక వడ్డీకి అప్పుదీసి పాసము నంపాదించుకొన 
వలసీవచ్చును, అట్టు సైతాను _వేరేపణవలనచేయుదురు. కావునవారు సైతాను 
నకు సెహూాదరులగుదురు. సైతాను చేవునికి అవిభేయు..జె కృతఘ్నతచేసిన 
వాండు, కావున వృథాఖర్చు చేయువారు కూడ దేవునికి కృాతఘ్నులగు దురు, 
కావున ముసల్మాను నహ దరులు, ఈ వాక్యములను బాగుగ (గ్రహీంచి వృథా 

ఖర్చులను మానుకొనవలెను. 28, ఎల్లపుడు దానముచేయువాని యొద్ద ఒకవుడు 
లేనపుడు యాచకులను వట్టిచేతులతో నెట్లు (త్రిప్పవలెను ఆని దాత మనస్సు 
నకు కష్టము గలుగును, అట్టి నమయములలో తనయ్యొడ్డ నిపుడులేదు, చేవుని 
యను[గ్రహాము వలన డబ్బువచ్చిన వో ఒసంగుదును ఆని మృద్నువెన మాటలు పలికి 
యాచకులను పంపవళెను, కాని కరినముగావలికి తిట్టి పంపకూడదు, అట్లుచేసీన 

చో ముందుచేసిన దానములు పుణ్యములు వృ థాపోవును, 

99, వలా-తక్-అల్-యదక-మగ్-లూ-లతేన్ -బ్లలా- ఉనుఖక-వలా-తబ్ జ 

సుల్ హో-కుల్లల్ -బస్ తి-ఫ-తఖ్-ఉద-మలూ మమ్ నువా-సూరా, 80. ఇన్న-రబ్బక- 
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యబొను గుర్ _రికఖ-లిమన్ “యమాడ్ “వయఖ్ దిరుఇన్న వహూ-కాన-బి.ఇబాదిపా 

ఖ వీరమ్ -బపీరా, 
29. మతి నీచెయిన్టీని నీమెడతో కట్టుకొని యుండకుము. మతి దానిని 

వూ ర్తిగాకూడ వివ్పివేయకుము. అట్టుచేసిన నీవు నింద పొందినవాండవె, శక్తి 

పీనుండ.వె కూర్చుందువు, 80. నిశృయముగ నీప్రభువు తానుకోరిన వారికి 

సంపదలు విశాలముగా నిచ్చును, మణీ ఆతండే తగ్జించును. మణి ఆతడే తన 

సేవకులను ఎటుంగువాండును చూచువాయను. 

వ్యాా॥ 29, చెయ్యిని మెడతో కట్టుకొనకూడ దు ఆనం గా ఖ ర్చుచవేయు 

టలో పరమ లోభితనము వహింపకూడదు. అట్టు లోభముచేనినచో ప్రజలు 

లోభింిని నిందింతురు. చెయ్యిని సంఫూర్షముగ విసవేయుట, అనంగా శక్తిని 
"రాబీండికీ నిమించి ఖర్చుచేయుట. అట్లు మితము మాజీ ఖర్చు చానముచేసీన వో 

తుదకు తాసే బిక్ష మె త్తవల సీవచ్చుము. అతండు శ క్తిఫీనుండగును. కావున 

ఎప్పుడును మితముగా ఖర్సుచేయవలెను. మితేముగా ఖర్చుచేసిన బీదతనము 
'రాదు, కావున చాల లోభీతేనము వహీంపరాదు. మలి మితముమాటి ఖర్చు 

చేయరాదు. 80, హజల్ రసూలువారు చాల దానముచేయువారు. ఒకపుడువారి 

'యొద్దలేనపుడు ఎవంజైన బీదవాండు వచ్చిన వారికి చాలచింతగలుగు చుండును. 

ఆందుకు దేవుండు మిరు చింతచేయనక్క. అ లేదు. మారిచ్చినివమా(తానపేదవాండు 

ధనికుండుకాండు, మిరు ధనికులుకొరు. సర్వము 'బేవునిచేతిలోనున్నది, అంది 

విషయములు ేవునికిదెలియును. సంపదలు హౌచ్చించట తగ్గించుట ,ధనవంతు 

లు చేయుట నిజు పేదలు చేయట, బేవునిపని అని పాజత్ వారికీ సెలవిచ్చెను, 

సాధారణముగ అనేకులు లోభమువహించువారు గలరు, కావున అట్లివారు తప్పక 

దానముచేయవలసినది అని విధింపుబడియున్నది. 

- 41, వలా-తఖ్గులూ-కాలాదకుమ్-ఖస్-యత-బ్రమ్-లాఖిన్ -నవొను-నర్ 

జు ఖుహుకు-వ ఇయ్యాకుమ్-ఇన్న-ఖ ల్ అవుుమ-కాన 'ఖిల్-అన్ -కబీరా, 

81: మతి మీరు “పీదలిరికయమ వచ్చును అవుభయముతో మో బిడ్డలనుచంప 
. కండు, మేము వారికిని మాకును ఆహారము నొనంగుచున్నారము, నిశ్చయముగా 

వారిని చంపుట ఘోరపాతకము. 

వ్యా! 81. ఇస్తామ్నకు వ్లూర్వము కొండలు కాఫిర్టు బిడ్డకు ఆహారము 
లీ ౧ య డీ 

ఎచ్చటినుండి సెట్టవలెనని చంపుచుండిరి. అది ఘోరపాతకము, అదియునుగాక 
వీదతనమ వచ్చునను భయముతో కన్న బిడ్డలను దయలేక వధించుట గొప్పు 
పాపము, ఆహోరమిచ్చుట దేవుని పరి, ఎట్టు మోకు జేవుండు ఆహారము ఒసంగు 
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చున్నాండో ఆటులేమాబిడ్డ లకుంగవూడ ఆహోర మొనంగును, ఇట్టివాక్య మేసూర యే 

అన్ ఆముూోోోంగడచినది. దాని వాఖ్యానము చూ చుకొ నేది, 

89, వలా- తఖ్రబుజ్-బినా. ఇన్న హూ-కాన.ఫాపావతన్-వసాఅ-సలీలా 

82, మజియు వ్యభిచారమును సమో వీంపకుండు, అది సిగులేని పని. మఆీ 

నాల చెడ్డ తోవ, 

వ్యా! 82 ఇందు వ్యఖి వారము నే పధింపబడినది, దానిని నమావీంప 

కూడదు,అది ఘోరపాతకము. కావున పర స్ర్రీలను మోాహాముతో చూచుట 

గాసి దానికి సంబంధించిన మాటలు, ముద్దులాట మొదల గున వి" పర(స్ర్రీలతోయ 

జేయౌరాను. వష్థభివారము చాలసీగ్గునాలినప పని, దానివలన అనేక జగడములు 

హత్యలు గలుగును, అది చాలచెడ్డ తోవ. ఒకడు హజత్ర సూలువారి "యొద్దకు 

వచ్చి ఓపివ_క్త! నేను వ్యభిచారము చేయుదును, చానికిగాను నాకు సెలవి 

య్యుండు అని విన్నవించెను, అచ్చటనున్న శిష్యులు వానిని మందలించివ. కాని 

హాట్రిత్ ర సూలువారు వానిని దగ్గలుకు విలిచి ఓయీ! ఎవండైన ఆపని నీతల్లి 

లోంగాని, నీకాకురుతోయాని సిఅక్ష ,.. వెల్లండ్రలతోంగాని, నీమేన త్రలతోం 

గాని, నీపీన్న మ్యులత్ గాని చేసిన నీవు సమ్ముతిం చెదవా అని అడిగిరి. దానికీ 

ఆతండు సమ్మతింపను అని విన్నవించెను, ఆవుడు హాజల్ రసూలువారు ఇతర 

(పజలుకూడ ఆప నితన తల్గులలోను కూతురతోను, అక్క- చెళ్ళెం్యడ్రా మొద 

లగు (ప్రులతో సమ్మ తింపరునుమీ! అని పలికి ఓచేవా! యాతని షాపమును 

క్షమింపుయు, ఈకేని మనస్సు పవితుముగాంబెయుము, ఈతని మరమాంగమును 
పాపమునుండి కాపాడుము అని దేవునితో ప్పా/గ్టిందిరి, అప్పటినుండి యూ తండు 

పర(స్ర్రీలవంక చూడకయుంజెను, చదువులు. వని బాగుగ (గహింతురుగాక! 

తికి, వలా-శఖ్ తులున్-నఫ్ “సల్ _లతీ-హ రమల్లావా- -ఇల్లా-బిల్ -పహాఖ్ ఖి 

వమన్-ఖులిల-మజ్ లూ-మన్-ఫఖద్-జలల్నా-లి. -వలియ్యిహీ? సుల్ “తానన్- ఫ 

లాయుస్రిఫ్- ఫిల్ ఖత్ లి- "అన్నవూ-కాన-మన్ -సూరా, 

83, న్యాయమునకు (దప ప్ప దేవుండు నిషేధించిన యాత్శలను చంపకుండుం 

మజువనంశు అన్యాయముగా చంపంబడునో వాని వారసనునకు అధికార (బలము) 

ము ఒసంగియున్నారము, కావున ఆతడు చంపుటలో మితిమిోలిసోకూడదు, 
ఆతనికి సహాయము నొనంగంబడును, 

వ్యా! తం, న్యాయముగా ఒకనిని చంపవచ్చును అనయా ఒక ండు ఎవని 

నైన చంపిన చో వానిని ఆహాత్నే ఎకు బదులుగ చంపవచ్చును. 'పెంధ్ధియె నవాండు 

వ్యభిచారను చేసి నచో వాండుకూడ వధింపంబడును,ఎవండైన మక బష్ట్రండైనచో 
i 
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వానినికాడ చంసపవలెను. మిగిలిన విషయములలో చంపకూడదు అని “డేను 

నిషే.ధించియున్నా(డు. కావున అన్యాయముగా నెవని ప్రాణముకూడ శ్రీయ 

రాదు. ఎవండైన అనా్య్రాయముగ చంపండినచో చచ్చినవాని వారనునళు సాత్యకు 

బదులు తీనీకొను అధికారముగలదు, వారనులు, అధికారుల మూలమున తమ 

బంధువునకు బదులుగ పహాంతక్షుని చంపవచ్చును. లేక క్షమించి హాత్యకు బదు 

లుగ అపరాధము గ్రహింపవచ్చును, సాత్మకుబదులు తీసికొనుటళో వారనులు 

మితిమాజిపోకళూడదు, అనగా పాంతకునకు తోడుగ పాత్యచేయనివాని నికూడ 

చేర్చుట, "లేక పూంతకుండు దొరకనిచో వాని బంధును*ను చంవ్రట్క లేక సాంతే 

కుని ముక్కు. చెవులు కోయుట, ఇవన్నియు మితియోలిపోవుటలో చేరునవి. 

84, వలా-తఖ్్రబూమాలల్ -యలీమి-ఇల్లా-బిల తీ-హియ - అకహొసను. 

హతా 'యజొ-లు గ-ఆమద్దహూ-వ-టెఫూబభిల్ -అవొది-ఇన్నల్ -అనాద - శానా 

మస్ -ఊలా. 

వీ. మజటియు తండి) లేనిబిడ్ల తన యుక్తవయస్సు పొందునం తవజకు మంచి 

మార్లముతేప్ప వేణుదోవన వాని సొత్తును సరూపింపకుండు, నుతి వాగ్దానమును 

వూ _ర్షిచేయుయడు. నిశ్చయము గా వాగ్దానమునుగూర్చి (పశ్నగలుగును' 

వ్యా। కీ, తండ్రి లేనిబిడ్డ సొత్తును కాపాడవలెను. ఆబిడ్డసాణ్తును పాడు 
చేయరాదు, ఆతే(శు తన యుక్తవమయిస్సుపొంది లోకన్యవహోరములను బాగుగ 

(గహీం చునపుడు వానిసొత్తువాని! నప్పగింపవలెను, తండి) లేని ' బిడ్ణలసాత్తు 

(మింగి వేయువాను ఘో రశిష్షకు పాలగుదురు, తొము "దేవునితోంగాని, ప్రజలతో 

గాని చేసిన వాగ్దానములు పూర్తి ర్తి చేయవలెను, ఆడినమాట తప్పరాదు సాధి 

యొడంబడికలు 'తెంవపినచో దానిగూర్చి చేవ్రుండు విచారించును, . అందులకు 

శిక్ష విథించును, 
me, 

85. వ-కౌఫుల్ 3 ల-ఇదా-కిల్తుమ్-వ-జనూ"బిల్_ఖిస్-తా సీల్ -ముస్ 
తఖిమి- జాలిక-ఖైరున్ -వ-అవొ-ననూతావీలా, 

లర్, మజియు మిరు కొలుచుననుడు నిండుగా కోొలివి యియ్యూండు, 

సరియగు (తాసుతో తూయుండు, ఇద్మిగెస్టము. మణి దీనిఫలితముాలమంచిది, 
వ్యా॥ శిర, తప్పుకొలతలు, తూనికలు చేయరాదు, కొలి యునపుడు 

తూయునపుడు సరిగ సంపూర్షముగ నియ్యవలెను, త్రొసుసరిగ నుండవలెను, 
ఆందు వలాటి మోసముచేయరాదు. ఇది చాలమేలు. సరిగ కొలిది తూచి 
యుచ్చువారి "బేరము సాగును, వారికి మంచి ఫలితము లభించును. అందటును 

నమ్ముదురు, నమ్మకమే వ్యా పారమునకు ముఖ్యము, "లేనిచో మోసము ఒకటి 
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రెండు తూర్గుచెల్లును, తుదకు మోనము బయలుపడి ప్రజలునమ్మకు, వాని 

వాొస్టీ పారము నకి చును. అధి కారులు పల్జుకొని కి క్లి ంతురు, మా నముపోవును, 

36. వలా-కఖ్ఫ్రు- -మాంలైస- -లకటిహీ-ఇల్ మున్ -ఇన్నస్ న-సమ్ఆవల్ -బసర 

వల్ - -ఫుఆద-కుల్లు. ఉలాఇక-కాన-లన్ వు-నుస్ -ఊలా. 

86. నీకుదెలియని దాని వెనుకణుడకము, నిశ్చయముగా చెవి కన్ను, 

మలి యు మనస్సు, వినినన్నిటిగూూర్చి (ప్రశ్న గలుగును. 

వ్యా 86, తెలియని విషయములను తెలిసియున్న ట్లుగ చెప్పరాదు, 

గమనించి విచారించి గ్రహి పాంపకచే ఒక విషయమును పలుక రాదు. చూడని, వినని 

దానిని చూచి వినినట్టుచెప్పరాదు. ఎర్రాని వెనుక్ననెనను అంధులవలె వెంబి 

డించరాదు. చాగుగచూచి వినిగహించి యేర్రైనపని చేయవలెను. ఒకనిప్ర 

అపనింద మోవుట, 'చాడీలువిని ఒకనివె కోపపడి, వానిని హింసించుట మొద 

లగు కార్యములు చేయరాదు, ఎప్పటికినిచూచి, విన్మిగహించి సత్యమును వాస్త 

వమును తెలిసికొని పనిచేయవలెను. "దేవుడు మానవులకు చెవులు కన్నులు, 

మనస్సు, మొదలగునవి ఒసంగినది వృథాకాదు, వానినెట్లు ఉపయో గించిరో 

వాని గూర్చి తీర్చుదినము (ఖియామల్) నందు ప్రశ్నగలుగును, మానవులు 

దానికి జవాబియ్యవలసివచ్చును, కావున, తమ శక్తులను ధర్భమార్లము నందు 

ఉపయోగింపవ లను. 

87, వలా-తమ్ షీ.-ఫీల్ -అర్ జి"మరవాన్-ఇన్న క-లన్-తఖ్ -8ఖల్- అర్ జ 
అటి 

వలన్-8బ్ -లుగల్ -బిచాలాతూలా, 38. క్రుల్లు-జాలిక-కాన-సయ్యి-పూ - ఇద్ద 

రబ్బిక-మక్. -రూవే. 89, కాలికమిమ్మా- బాప ఇ లై క; =రబ్బుక-మినల్ - హక్ 

మతి-వలా' తేజ్ - ఆల్ మఅల్లాహి -ఇలాహాన్ -ఆఖర-ఫ తుల్ ఖా ఖా-ఫీ-జహాన్నమ - వు 

లూ-నుమ్-మద్ "హూరా, 

87, మజియు నీవు భూమిపై విజ్రపింగుచు నడవకుము, నిశయముగ 

నీవు భూమిని చీల్చలేవుః మటి పొడవులో పర్వతములకు చేరలేవు. కీరి, ఇవ 

న్నియు దుర్మ్శార్లములు. న్మీపభువున నకు ఇష్టము కానివి. 39. ఇది, న్మీపభువు నికు 

పంపిన జ్ఞానయు క్రమైన విషయములలోనిది, మటియు నీవు ేవునితోంబాటుగ 

మలీ క సడ వమును 'వేర్పకుము, ఆప్ట చేసీన చో నిందింపంబడినవాండ్నవై నెట్టం 

బెడినవాండ నె నరకములో -బేయయిడుదువు. 

వ్యా! 87. మానవుడు గర్వించి విళ్ర్రువీంి భూమివై నడవకూడదు, విన 

యములో నడవవలెను, వాండు విజ్ఞవీగ్ తన శాలి బలముతో కొటి భూమిని 
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చీల్చలేండ. మతి తలనె క్రి తొమ్ము ఉబ్బించినను ఎత్తయిన క్రొండలంత 
పొడవు కాలేడు, ఇంత బలములేనివాయ విజ్ణపీంగుట సరికాదు, ల్రీ7,ఇంతవలుకో 
వివవంపంబడిన సై వాక్యములలో ని'పేధింపంబడిన 
గ్లములును, చెడ్డవియును వానిని చేయువారును చే 
చేయుడు అని ఆజా వం చితాముమంచిపనులను 

విషయములన్ని యు దుర్మా 

వునికి బ్రవ్బులు "కారు, అట్టు 
చేయనివారుకూడ దేవుని క్రి వి యులు 

“కార్చు, తిరి, వై వాక్యము లలో బోధింపంబడిన నీతులు గొప్పవి, వానిని (ప్రవ 
కల మూలమున (ప్రజలకు బోధించెను, ఆని జ్ఞాన సంబంధ మ్వైన విషయములు, 
అవి బుద్దితో గొహింపయగినవి. వై వివరింపండిన. బోధనలు, -బేవునినే 
పూజింపవలెను అని దేవుని యేకత్వము త్" (వారంభింపంబడెను, ఆ బోధనలకు 
ఆంత్యమునకూడ, "దేవునితోంబాటుగా ఇతర దైవములను కల్చింపరాదు. ఆతండు 

' ఒక్క_ంజే ఫూబింపంయగినవాంచు అని జేవుని 'యేశకత్వమునుగూూర్చి చెప్పబడి 
యెను, చిల్లర దెవతలనుప్రూజిం చువారు సీగ్గనకపా శై నరకము లోకి నెట్టయిడుదురు, 

40 అఫ-అస్-ఫాకుమ్-రబ్బుకుమ్ -బిల్ -బనీని-వత్ -తఖజమినల్ - మలా 

ఇక లి-ఇ నాసన్-ఇ్ర న్న రుమ్-లత ఖూ-లూ న-ఖాలన్గ్ లక్షమా, 
40. ఏమి ? మోపభువు మీకు కునారులు (ప్రత్యేకముగా నొనంగీ తన 

కలకు "దేవదూతలను వమా ర్లెలనుగా6 నేర్పజచుకొన్నాండా ? మారు చాల 
సెద్దమాట పలుకు చున్నారు, 

వ్యా॥ 10. విగహోరాధకులు, దేవదూతలు, 'చేవునికి కమా-రెలు అని' 
పలికి, వారిని పూజిం చుచుండిరి, సాధారణముగ వారు కుమా రెలను తమకొఅక్రు 
కోరరు, తమకు నుత్రులే "కావలెనని కోరుదురు, బేవునికి అసలు బిడ్డలు లేరు, 
దాన్నివె బిడ్డలు కల్పించిరి, తమకు ఇష్టములు కానివి దేవునికి కల్పించిరి, బ్రదంతయు 
తప్పు. ఇట్బు "బేవునిగూర్చి పలుకట చాల దోషకరమును, భక్షి గారవములు 
లేని పలుకులు అని మందలింపంబడియిను. 

41. వల-ఖద్ "సర్ర్ నా-ఫీ-హాజెల్ ఖుర్ ఆని-లి యజ్ - జక్క_రూ -వేనూ- 

యజీదహా మ్ -ఇలా-నుఫూ రా. 

41. మజీయు వారు బోధను (గహిం దుట్వెకె అన్ని విధములుగ ఈరాఖు 
నులో బోధించితిమి, శాని వారి తిరస్కారము హాచ్చగుచునే యున్నది, 

వాన్టీ॥ 41. ఖురానె షరీఫ్లులో అన్ని విధమః లుగ బోధింపంబడుచఛున్న ది. 
అనేక నూచనలు (ప్రనూణములు వవరింపంబడు-చున్న వి. అవ్₹ "(నులు వానిని 

గ్రహించి నన్మార్లయు నకు వచ్చుటకు బదులు మణీంతే హాచ్చుగతిరన్మ_రించు ను 
సన్మార్లమునకు రాక పాఆజిపోవుచున్నారు. 

113 
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42, ్లా-కాన-యరేహూ-రలిహతున్ కమా-య-ఖూలూన- ఇల్ 

లబా-తగౌ-ఇలా బేల్ అర్ -పీ-నవిలా, 4కి. సుబొ _హోనహూ-వతతలా - అమ్మా- 

య ఖా లూన.ఉలువ (న్ కవీరా, 
| 

42, వారు పలుకునట్టుగ -జేవనితోంశూటు ఇతర
 దైవములున్న చో, అపుడు 

వారు సింహాసన నముగలవానివై6 బోవుటకు మార్షము తీియుందురు అని ఓ పి' 

వకా | పలుకుము. కీరీ, ఆతండు పరమసవి[త్రుండు, మజశీ వారు పలుకు మాటల 

కంాబ అతండు చాల దూరముగ నున్నాడు. 

వ్యా! 42 విగభ రాధకులు, విగ్రహములను చిల్లర "దేవతలను "బేవు 

నికి సాటిగ కల్సింతురు, దానికి నిందు రద్దుచేయంబడినదిః విగహోరాధకులు. 

సలుకునటుగ ఇతర -దెవములున్న చ్ వారు "దేవునికి లోంబడియుండరు, వారం 

దజు సరగ్గిలోకయునకు అధికార సింపోసనమువహించిన "దేవునినై దండెత్తి 

పోయియుందురు వారట్లు చేయలేదు, అటులై నచో శ క్రిలేనివారి నెట్లు చెవు 

నితో సమానులుగం జేయుదురు, _దెవములు సర్వశక్తుండగు దేవునికి లోంబడి 

యున్నారు అ౨ పలికినచో సర్వశ క్తుడగు దేవుని వదలి లోంబడినవారిని 

వూజించుట బవీకముకాదుగదా ! 48, దేవునికి సాటిలేదు. ఆతండు పరమపవి 

(తుడును, అద్వితీయుండును, కాఫిర్టు పలుకు అవిశ్వాస పలుకులకును 'బేవునికిని 

సంబంధములేదు, 
నా. 

న్ ' . 

44. తంసల్బివులవాుస్-సమా-వాతుస్-సబొఉ"వల్ -ఆర్జు- వమన్-ఫీ 

పాస్న-వఇమ్ -మిన్ -మెఇన్ -ఇల్లా-యుసబ
్చిహు-బిహామ్-దిహీ-వలా-ీల్-లా-తఫ్

 

ఖహూన-తస్-బీపా వుమ్ ఇ్రన్నహూ-కా 
న-హలీమన్ _౫ఫ్రారా, 

43, ఏడు ఆకాశములును, భూమియును, అందుండువారును, ఆతని 

పవిత్రతను కొనియాడుచున్నారు, ఆతని స్తోత్రములు చేయనిది యొద్దియును 

లేదు, కాని వారి స్తోతిములు మీరు (గ్రహింప శేరు. నిశ్చయము ఆతండు చాల 

శమగలవాండును వషమించువాండును, 

వొన్టీ! 44. భూ మ్యాకాశములలోనున్న 
సమస్తము జడములు (ప్రాణులు 

-దేవుని స్తోత్రములు జేయును వానివానికిం దగినట్టు అని స్తుతించును, కాని మాన 

వులుదానిని (గహింపంజాలరు. దానిని నినుశ క్షి వారికిలేదు, కావున తిరస్కంరిం 

తురు, అది చాల లోపము, సర్వము "దేవుని క్రీరనలు పాడుచుండంగా అట్టి డేవు 

నికి సాటిగ చిలర చేవతలను కల్పించుట, ఆతనికి కుమార్తెలున్నారు అని పలు 

సట, చాల పపమగదా! అట్టి సాపమునకు దేవుండు తక్టణమేశివీంపక క్షమ 

(ఓర్పు) వహించి క్షమాపణ కోరువారి పాపములను ఈమిం
 చు చున్నాడు, 
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4ర్. వ-ఇజా-ఖిరత-తేల్త్-ఘుర్ ఆన-జఅల్నా-దై నక-వచై నల్ _లకేన-లా- 

యూమినూన-బిల్ .ఆఖిరతి-హిబా-బమ్- మన్-తూరా, 46, వ-జఅల్నా -అలా 
టీ జాలీ అట్ అయీ 

ఖులూ- విహిమ్-అకిన్న -తన్ - అన్-యఫ్-ఖహూహు-వథీ - ఆజానిహిమ్- వఖ్- 
లీ ఎనో 

రన్ -వఇజా-జక్_ర్హ- -రబ్బక-ఫిల్ -ఖు 'ఇర్అని.వవొద హూం. వల్లే - ఆలా - అద్ బారి 

హొమ్-నుఘ్లూ రా. 47, నవొను- అలీలము-బిమా-యస్-తమి-డ్తోన - బిహీ-ఇక్- 

యన్ -త మిడాన-ఇశె క -వల్హిన్ క్-వాుమ్-నక్ వా-ఇజ్ యఖూ-ల్పుజ్ - జాలిమూన-ఇన్ 

త _త్తబి-ఊన-ఇల్ల్తా-రజాలమ్-మస్ వారా, 48. ఉన్బుర్ -కెహజర బూ-లకల్ - 

అమ్సాల- ఫజల్లూ-ఫలా "యస్ -తతీఊన-సవీలా. 
4ర్. మజియు నీవు ఖురానును పఠించునపుడు స్నీనుధ్యను పరలోకమును , 

విశ్వసింపనివారి మధ్యను, కనంబడని తెర వేయుచున్నారము. 46, మణి వారు 
(గహింపకుండునట్టు వారి మనస్సులపై తెరలను వారి చెవులలో భారమునుంచు 

చున్నారము. మట్రీయు సీవు ఖురానులో సీ అద్వితీయ ప్రభువునుగూర్చి పలుకు 

నవుడు వారు తిరస్క్మా_రములతో "వెనకకు తిరిగి పారిపోవుదురు. 47, వారు నీ 
చెవున చెవిపెట్టి వినునపుడు వారెందులకు వినుచున్నారో అను విషయమును 

“మణీ వారు పరస్పరము గునగునలాడుచు మీరు అనుసరించున ట్టి యాతడు జాల 

విద్య తగిలిన యాతండు ఆని ఆ దుర్శ్మార్లులు పలుకనడియును మాకు బాగుగ. 

'రెలియను, శకి, చూడుము. వారు నిన్నెట్టి యుదాహరణములో పోల్చు 
చున్నారో ! మతి వారు సన్మార్షయ తప్పిరి, కావున వారు మార్లయు పొందరు, 

వ్యా 4ర్, ఎవరు పరలోకమును విశ (సింపక్క తమ మంచి డ్డ ఫలితము 

లను గమనింపరో వారు బోధ వినరు. గహింపరు గదా! అట్టివాని! మోత, 

మునుగూర్చి శ్రద్ధలేనపు పుడు (ప్రవ క్ర పలుకు బోధలను గమనింపరు, వమళకే (సువ 

కను లమ్య పెట్టరు. నన్మురు, కావుననే అట్టివారి మధ్యను [ప్రవ క్షమధ్యను కాన 

రాని తెరపడియున్నది ఆని చెప్పంబడియెను. 46. అవిశ్వాసులు ఖురానును 
గృహింపరు, దాని ననుసరింపరు, ఖురానులోనుండు వమపోసూచనలను వారు 
(గహింపకుండుటకు కారణము వారి వాదయములు తెరలోపడియుండుట యే. 

ఎట్టు భూమిలోపలనుండు ఇంటిలోనున్నవానికి సూర్యకాంతి లభింపదో 

అటులే కెరలలళోనున్న హృదయములు ఖు రానుబోధను (గహింపవు అని యూ 

హించునది, మణి అవిశ్వాసులు లా భముపొందవలెనను మనస్సుతోఖురానును 

వినినవచో ఆది బోధపడును. కానివారు లశ్షము ౪ కక యుందురు," “అందుకు వారి 

చెవులలో భారము (చెవుడు) ఉన్నది అని చెప్పయడియొను, ఖురానులో జేవుండు 
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ఒక్యాందు అని చెప్పంబకతునవు డొల్ల అవిశౌ(సులు ఆపిషయమును విని తిరస్కార . 
భారముతో -బనుకకు మరలి పాఆిపోవుదురు, ఆది వారికి ఇష్టముకాదు. ఒకవుడు 
వోరి చైవముల విషయము శచెప్పంబుడినచో సంతసీంతురు, 47, అవిశ్వానులు 

ఖురానును హజ్రత్ పవ _క్షవారి పలుకులను బోధను గ)హించుటకె వినుట 
లేదు, పరిపోసరు లాడుటకుం గాను విందురు. భక్తితో వినరు, మణీ వారు పరస్ప 
రము ల్రట్లు గునగుసనలాడుదులు, ముహమ్మదువై నెవరో జాలవిద్య చేసినారు, 

అందులశే విచ్చివిచ్చిగా మాటలాడును అని లేనిపోని మాటలు పలుకుదురు. ఇవ 
.న్నియును దేవునికి బాగుగ చెలియును, వీరికి తప్పక దానికి శిత దొరకును, 
ఉరి, అవిశౌఏసులు హజల్ రసూలువారినగూర్చి ఒకపుడు ఆయన కవి అనియు 
మజటొకపుడు మంత్రే కాడు అనియు విచ్చివాంయని యు పలువిధమునలైన యుచా 

హరణములతో పోల్చుచున్నారు. వీరు భక్తులను సన్నార్టమునుండి తప్పించుటకు 
చేయుళవు పీయత్న ములలో సఫలము కాలేదు .వారియొక్క_ మాటకునుని లకడ బేదు, 
ఎద్ది నోటికి వచ్చిన ఆది వదరుచుందురు, వారు తాము పన్నిన కుతం|తములలో 
మార్లము పొందలేరు ఆని మందలింపంబడి యును, 

రీ 

49, వ-ఖాలూ-అల్తిజా-ున్నా -బ్రహామన్-నరుఫాతన్ -అ-ఖఇన్నా -లమబ్- 

ఊసూన ఖల్-ఖన్-జదీ దా, 50, ఖల్ -కూనూ--పి-జా-రతన్.శూ పాదీదన్. 51. 
బెఖల్ -ఖమ్ 'మిమ్మా-యక్-బురు- ఫీనుదూ-రికోమ్ ఫ-స-యమఖాలూన - మన్- 

యు-ఈదునా " ఖులిల్ల జీ -ఫతరకుమ్ -అవ్వల-మజ్ఞుపన్ ఫ స-యున్-గి- జూన-ఇ్ల_లైక- 

రు-'ఊోసవుమ్-వయఖూ-లూ న-మతౌ-వూవ-ఖుల్ -అసా అన్-యకూన-ఖరీచా , 

59, తామ 'యద్ - ఊకుమ్-ఫతస్-తజీ- బూ న-బిపామ్దిహీ-వ- తపున్నూ న" ఇన్ 
లబీస్ "తుమ్ "ఇల్లా-ఖ లీలా, 

49. మణీయు మేము ఎముకలై తునకలు తునకల పోయినిదప [కొత్త 
సృష్టియె 'లేవెదమా అని వారు పలుకుదురు. 50. మీరు ఉజూయి లేదా కనుము 
ర్1, లేదా మా హృదయములలో సెద్ది కష్టతరమైన సృష్టియని తోంచునో యిది 
కండు అని ఓ [పవకా ! పలుకుము. విదప ఎవండు మమ్ము తిరిగి లేపును ఆని 
వారు పలుకుదురు, మొదటిసారి ఎవయ మిమ్ము సృవ్వీం చెనో ఆతండో అని ఓ 
(పవకా ! పలుకుము. ఇక వారు తవు తలలను నీవెవునకు నూయి మకొపుడు. 
అది కలుగును అని పలుకుదురు. ఆది బహుశ! నమాపములోనే యున్నది, 52. ' 
ఆ దినమున చేవుండు మిము శ్రవీలువంగా న మీరు ఆతనిని కొని యాడుచువత్తురు,. 
వుణీ మోరు కొంతసేపు మాత్రమే యుంటిరి అని తలంతురు అని పలుకుము. 
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వాస్టి! 49, అవిశ్వాసులు తామ చచ్చిన పిదప తిరిగి సజీవులు కాము 

అని పలుకుచు నిట్లు చెప్పసాగిరి మేము మనుష్యులు చచ్చుట చూచుచున్నా 

రము, కొంతకాలమలోచే దేహా ము క్రుల్ని చెడిపోయి ఎముకలు నిలుచును, ఆవి 

కూడ కొద్దికాలములో పాతపడి తునకన్రై మట్టియ వుట్టిలో కలిసిపోవును. 
ఇట్టి ముట్టి తిరిగి చేపాముగ చేర్చడి పా)ణముపొంది తిరిగి (బ్రతుకనా ? ఇట్టి 

మాటలు పిచ్చివాంజే పలుకవలెను. బుదిమంతుండు పలుకండు, దీనికీ రాంబటోవు 
వాక్యములలో సమాధాన మియ్యయిడుచున్నది, 50, 51, 59, శవములో ముందు 
(పొణముండెనుగదా ! ఆవీదప (పొణముపోయి అది మట్టియనది. అందు తిరిగి 

(పొణముపొందు యోగ్యతగలదు, అది అసంభవము కాదు బాయి ఇనుములో 

(పొణముపొందు యోగ్యత లేదుగదా ! అట్టి వస్తువులుకూడ మీరు కండు, "లేదా 

వానికంకు [పాణముపొాందుటకు యోగ్యత లేని వస్తువు కండు. అనగా చావుమే 
కంటు. అట్టి స్థి తిలోకూడ నర శ కుండగు "దేవుని! నందు (పాణముపోసి తిదిగి 

లేపుట కషష్టముకాదు, అది చాల సులభము, అవిశ్వాసులు మమ్మ తిరిగి ఎవడు 
సజీవులుగ జేయును అని (పశ్నింతురు. ఆందుకు మీరు పుట్టక పూర్వము ఏమి 
యు లేకయుంటిరి, అట్టివారిని ప్రాణము పోసి వుట్టించను, వమియు లేనివారిని 

పుట్టించుటకు శక్తిగల "దేవునికి తిరిగి సజీవులుగం జేయుటకు శక్తిలేదా 
ఎందుకు "లేదు, తొలుత మిమ్ము వుట్టించిన చేవు(డే తిరిగి మమ్ము మా రెట్టిస్టితిలో 

నేన్నను సే సజీవులుగ6 జేయును, ఇది విని అవిశ్వానులు పరిహాసముతో తల 

లూంపుచు సలే అయ్యా ! కుల్లిన యముకలలో (ప్రాణమెపుడు పడుకు. మృతులు 
సజీవులై ఎపుడు లే చెదరు అని పలుకుదురు, "దేవుండు పునరుశ్ఞాన దినమువచ్చు 

సరియైన గడియ నెవరికిని తెలుపలేదు, ఆ గడియ యాతే తెలియును, 
ఆయిన ఆ దినము సమీపములోనే, యున్నది, చాల దూరములేదు. ఆరినమ 

చేవుని సెలవు (పిలుపు) "కాంగానే అందణు తత్ధ ఇమే సజీవులై తీర్పు మైదాన 

ములో వచ్చి నిలుతురు, అపుడు ఎవరికిని తికస్కరించు అధిళకారముండదు, అం 

దజు విధేయులై "దేవుని నుహిమలను కొనియాడుచు వత్తురు, అప్పుడు విధి 

లేక అవిశ్వాసులు చేయు జేవుని సోతము, వారికి పనికిరాదు, అపుడు విశ్వా 

సులు ఆల్ హమ్దు లిల్లాహిల్ లజీ-అఆజ్ - హబ- అన్నల్ - హాజన్ - (మా 

నుండి దుఃఖమును తొలంగించినట్టి "దేవునికి సర్వ స్తో త్రమలున్న వి, ఆని పలుకు 

దురు, ఇపాలోకమునందున్న వుడు తీర్పుదినము ఎప్పుడు వచ్చును అని అవిశ్యా. 
సులు తొందఅ చేయు చున్నారు. ఆదినమునందు 'సజీవు లైనవుడు ఇపామునందుండి 

నది కొొద్దికాలము మాత్రమే అని వారుతలంతురు, 

ఎం " వ | అలాని డే. లా i 

రశ, వఖుల్ "లి-ఇబా-దీ-యఖూ లుళ్లతీ - హియ-లవొాసను - ఇన్నష్ 
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వెఠొనయన్-జ గు-టై న-వాుమ్-ఇన్నవ్- మై తా న-కాన-లిల్-ఇన్ సాని-ఆదువ్వ 

మ్-ముబీనా. 

55. మణశియు నాభ కులు చాలయు క్రమైన మంచిమాటలనే పలుకునట్లు 

వారితో జెప్పుము. సితాను వారి మధ్యస్థ తగవు కల్సించును. ఎసితాను మాన 

వులకు స్పష్ట మైన విరోధి. 

వ్యా! 58, ఇందు -దేవునిభ క్తులైన ముసలారనులక్షు బోధగలదు. ఇస్తామ్ 

(పచారముచేయు నపుడు అవి శ్వాసులు ) సత్యమును స్వీకరిం పక వారుచేయు మూఢ 

త్వమునవును నింద లకును పరిహానములకును, కువితులై యుక్తము కానిమాటలు 

పలుకళూడదు. నెమ్మదిగ మంచి మాటలు పలుకవలెను. కోప గించుకొన్న చో 
పరస్పరము తగవులు సంభవించును. అపుడు విగోధము చెలేంగును, అవిశ్వా 

సులు బోధను వినరు. మేలునకు బదులుగ కీశుగలుగును. కోపము కల్పించి తగ 
వులు వెట్టుట చైతాను పని. ఆతడు మానవులకు విరోధి. నసమంయముచరాచు చు 

తగవులు కల్పించును, కావున జ్మాగత్తగ నుండవలెను. మునల్మానులు పరస్ప 

రముకూడ ఇవాలవినయముతో యుక్తమెన సంభాషణలు సలుపవలెను. కోప 

మునకును తగవులకును కారణమగు సంభాషణలు కూడదు, 

రక్ష రబు కమ్- అఅ-లము-బికుమ్-ఇన్యపా-యర్- పామ్-కమ్- బె - 

ఇన్-యహా “యు-అవ్ -బజిబ్ కమ్-వమా- అర్-సల్నాకఅవై పీమ్-వకీలా, 55, వర 
= 

బ్బక-అఆలమ-బిమన్-ఫిస్ స్ -సమా-వాత్రి-వల్- అరక్ బి-వల' ఖీద్-ఫజ్-జల్నా-బఆ- 

జన్.నబీ-యీాన _అలా-బ ర-జన్-వ-అకై తె నా-దానూద-జబూరా, 

ర్క్తీ, మో(్రభువునకు మో విషయము చాగుగంబెలియును, ఆతండు ఇష్ట 

పడినచో మిమ్ము కరుణించును. మి కోశిన-చో మిమ్ము శీక్రించును, మతి 
మేము ఓముపామ్మదు ! నిన్నువారివై రక్రుకునిగాంజేసి పంపలేదు. ల్ల్, మళీ 
ఆకాశములలోను భూమిలోనున్న వన్నియు న్మిప్రభువునకు బాగుగందెలియును, 

మణి కొందలు (పవ_క్రలకు కొందణు ప్రవక్తల్నవె ఘనతనొసంగి యున్నారము, 

వటి చావూాదునకు జబూరు (గం౦థము వేనంగి తిమి. 

వ్యా॥ 54. "దేవుండు మానవుల స్థితిగ తులన్నియు "నెలుంగును, ఎవరునన్మా 
ర్లమునకు యోశగ్యులో వాను సన్మార్షమ స్వీకరించుటకుంగాను వారికి బుద్ధిజ్ఞానము 

లొనంగును. సన్మారము ననుసరించాటవలన వారు "దేవని కరుణకు పోతు9లగు 

దురు, కొందు సన్మార్దము సీ (కరింప క దుర్మార్లులై "ఆ పాప కార్యములుచేసే అవి? స 

| సులుగానే మరణించి దేవుని శిక్షకు పాతులగుదురు. కావున పాజ్రిత్ 4 ముపా 
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మ్ముదు (ప్రవ కృవారిపని బోధించుట మాత్రమే. ఎవరు పివక్రబోధను విని 
సన్మార్గులగుదురో వారు మోతక్షయుపొందుదురు. ఎవరు ప్రవక్తను తిరస్క-రిం 
తురో వారునరకములో పడుదురు. సన్మార్లులు కాలేదే అను [బాధ్యత వైగంబరుల 
వారికిలేదు. ఎందుకన ప్రవక్త (పజల రత్షకుండుకాండు, కావున ఆతండు బలవం 
ముచచేయండు ర్ర్,భూవమ్య్యూ కాశములలోన న్న సమ_స్తయు"దేవునికి'నెటుక. వారివారి 

_ యోగ్యతకు తగినట్టు చేవుడువారి విషయము చేయును, మానవులలో (ప్రవక్త 
పదవికి యోగ్యులైన వారికి పివక్తపదవి నొసంగెను, అందుకూడ ఒకరిపై నొక 
రికి ఘనతవొనంగియున్నాండు, అదు పాజిత్ చావదు (ప్రవక్తకు జబూరు 
గ)ంథము నొనంగను. వారు గ్రంథము పఠించి బోధించుచుండిరి. మతి ధర్మ 

యుద్ధ ము(జహోద్ కాడ హయుచునుండిరిం ఇటులే హజల్ పవైగంబరులవారు 

కూడ ఖురాను (గ్రంథమును (ప్రజలకు బోధించుచు ధర్మ యుద్ద ముచేయుదురు, 

55. ఖులిద్-ఉల్ -లజీన-జ అమ్తుమ్-మిన్ -దూనిపీ-ఫలా- యమలికూన 

పన్-ఫజ్ -జురి)-ఆన్ "కుమ్-వలా తహివీలా.57.ఉలా ఇ-కల్ల-జీనయద్ ఊన-యబ్ 
తగరాన-బఇలా-ర బ్బి-హిముల్ -వసీ-లత-అయ్యూ-వామ్' -అఖ్రబు-వ యార్ జూన= 

ఆ రీ 

ల 

రవొ-ముతనూ-వ-యాఖాఫ్రాన-అజా బహూ- ఇ న్న -ఆజాబ-ర బ్బిక-కాన-మకహొ 

జూరా, 

56. జేవునివదలి మా₹విని చై వములుగా తలంచుచున్నారో వారిని 
విలువుండు, మోనుండి ఆపదను తొలంగిం చుటకుంగాని దానిని మార్చుటకు గాని 

వారికి అధికారములేదు, 57, అవిళ్వానులు ఎవరిని వేయచున్నారో వారే తమ 
(పభువు సాన్నిధ స్థ్రమును పొందంగోరుచున్నారు, అందు ఎవరు "దెవునిసాన్ని ధ్యయు 

ఎక్కువ పొందుదుళో అని యత్నించుచున్నారు, మణీ వారు ఆతనిదయను ఆసీం 
చుచున్నారు. మళీ ఆతని శిక్షకు భయపడుచున్నారు, నిశ్చయము గా నీప్రభువు 

"యొక్క. తిషకు భయసడవలసి నదే, 
వ్యా! 56, 'సర్వముతెలిసి కరుణించుటకును శివ్నీంచుటక్షను సర్వవిధముల 

న శకిగలవాంజే చేవుడు కాలలండు, శ _క్తిలేనివారు చైవచులు కానెరరు. కావున 

అవిశ్వాసులు తౌము "దేవునిని వదలి పూజించు _దైవములను విలువవలెను, వారి 
కీట్టి వ క్రైగలదా! ఓ అవి శ్వానులారా, మోనుండి ఆపదకొం వెమైనను తొలంగిం 

చుటకుంగాని తగ్గించుటకుంగాని మార్చుటకుంగాని వారికి శ్తిలేదు. అట్టి క 

ఫీ,నులను 2దెవములుగ కల్పించుకొని పూజించుట ఎట్లు ధర్మమగును?్ శానే 
రదు. 57. అఆదియనుగాక అవిశ్వాసులు ఎవరినిగూర్చి దైవములని తఅంచివారిని 

ఫూబించుచు వారి సహాయము కోరుచున్నారో అట్టివాశే చేవుని పూజించి 
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"జీవుని సాన్నిధ్యము పొందకోరు చున్నారు. ఆందు ఎవరు "దేవుని సాన్ని ధ్యమయు 
ఎక్కువ పొందుదురో అని కృషిసలుప్రచున్నారు, మతి దేవుని దయగలుగును 
అని ఆశగలిగి =ేవునిశిక్షకు భయపడుచు దేవుని (ప్రీతిపడయుటకు యత్నించు 
చున్నారు. "దేవునియందు భయభక్తులు పాచ్చుకొలందిని చేవుని సాన్ని ధ్యము 
పొంద భ క్తులుకోరుదురు. దేవదూతలు, ప్రవక్తలు, అట్లు "దేవుని సాన్ని ధ్యము 
పొందగొోరువారలే. ఇట్టివారిని చైవయులుగ కల్పించుకొని పూజించుటతగదు. ఇది 
దేవునికి వీీతిశాదు. 

ర్రి, వల్తిమ్ 'మిన్ -ఖర్య లిన్ -ఇల్లా-నవాను-ముస్లై- కూహో-ఖబ్లి' యామిల్ " 

ఖియామతి-షె-ములజ్ - జబూప+-అదాబన్-షదీదన్ _-కాన-జాలిక-ఖిల్ - కతా 

బి-ముస్-తూరా. 

55, మణి మేము పునరుక్ఞాన దినము నకుముందు (ప్రతిపురమును నాశము 
పజిచెదము. లేదా దాని.వై ఘోరమైన యాపద పంపుదుము, ఇది (గంథములో, 
వాాయబడియున్నది. 

వ్యా! 5రి. ప్రుకనివానులుచేయు _ ఘోరపాపములకుంగాను ఆయౌాపుర 

ములు "దేవుని కోపమునకుపాలై నశించును, లేదా యే-దెనా గొప్పయాపదకు 
పొలగును, మణి పునరుక్రానదినమురాక ముందు ఇట్లు జరిగితీరును, ఇది "దేవుండు 
నియమిం చియున్న గ)ంథమగు, లౌహిమహొఫ్రూాజులో ముందుగానే (వాయంబడి 
యున్నది, దీని (పకారయు తప్పక సంభవించును, కావున మానవులు "దేవుని 
శిక్షకుభయపడి బేవుని (వ్రీతిపడయుటక విశ్వసించి సత్కార్య్యములు చేయవ లెను, 

లీ ఆాలాలాడీలీ ఆళ్ళ 
59. వమా-మనఆనా అన్ నుర్ సిల బిల్ -ఆయాతి-ఇల్లా-అన్ -కజ్ -జబ- బి- 

హల్ - అవ్వ-లూన్-వఆ తైనా-సమూదన్-నాఖత-ముబ్- సీరతన్ 'ఫజలమూ-బిహో 

వమౌ-నుర్ -సీలు-బిల్ -ఆయాతి-ఇల్లా-తఖ్ -వీఫా, 60. వఇజ్-ఖుల్నా - లక్ - 

ఇన్న-రబ్బక-అహో త-బిన్నా సి-వమా-జఅల్న ర్, రూయల్ -లతీ-ఆ-రెనాక - ఇల్లా 

ఫిల్ -నతల్ -లిన్నా సీ-వప్-ష జ రతల్ -మల్ -ఊనత. ఫిల్ -ఖుర్ అని 'వ-నుఖ వ్విఫు 

వుమ్--ఫమా-యజీ-దువ మ్ -ఇలా-కుగ్ -యానన్ -కఏరా, 

ర్9. పూర్వికులసూచనలను తిరస్క_రించినందు వలన మేము నూచనల 
పంవుటనునిలిపివేసీతిమి. భముజీమేము ఒంకును సమూదునకు సూచనగానొసుగి 
తిమి. పీదస వారు దానివై ననా్టాయముచేసిరి, మలి మేము ((పుజలకు) భాయ పె 
టుటకుంగాను సూచనలను పంప్రుమన్నారము, 60. మజి నీప)భువు (ప్రజలను 
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అవరంచియున్నా(డు అని మేము నీతో చెప్పినది జ్ఞిస్తకీ దెచ్చుకొనుము, మణీ 
"మేము నీకు చూవీనదృశ్యము (పజల పరీత్షకుంగాను. మణి ఖురానులో నకింపం 

బడియుండు వృత్నము పరీశ్నకుంగా నే. మణీయ మేము వారికి భయ కొట్టుచుండం 
గా వారి దుర్యార్షము చాల ోాచ్చుచున్నది, 

వ్యా॥। 59. మక్కాలోని అవిశ్వాసులు వైగంబరులవారితో సఫా పర్వ 
తమును బంగారుగాంబేసీ వేయుము. లేదా ఈ (పాంతములోనున్న కొండలను 
తొలగించి భూమిని సేద్య్ధమునకు తగినదిగాంబేయుము, లేదా ఈ (పాంతములో 
'వెద్ద పెద్ద నీటికాలువలు (పవహించునట్లు చేయుము, ఇట్టి నూచనలు సీవుచూపి 
న-వో మేము నిన్ను నమ్మాదుము అని పలికిరి, అవుడు ఈ “దేవుని సంచేశము 
(వహీ) వచ్చెను. ఓ([పజలార్యా మారుకోరు సూచనలను చూపుట “దేవునికి కష 
ముశకాదు, ఆతడు కోరిన చూపంగలడు. అట్టుచూ పకుండుటకు కారణము వను 
నగా. మోకు ఫూర్వమున్న జనులు మూరు కోరినట్లు తమతమ (పన _క్షలత్రో 
సూచనలుకోరిరి. దేవుడు వారు కోరినట్టు సూచనలు పంచెను. కాని అవిశా 
సులు నమ్మక మతి హెచ్చుగా దుర్మార్లములు వేయ సాగిరి. తుదకు "దేవుంశు తన 
పద్ధతి (పకారము అవిశ్వానులను శిక్షించి తుదముట్ట నళింపంజేనెను, అటు'చే 
మోరుకోరు సూచనలు పంవినచో మారు నమ్మరు అని 'దేవునికిందెలియును. 
మలీ మావిషయముకూడ నశ్లైయున్నది. కావున నూచనలు పంవినవీదప మీ 
డు ర్మార్లమ మా చ్చును. మిరు నిర్మూలింపంబడుదురు. అట్లు దేవునికి ఇష్టము 
శేదు. ఎందుకన ఇస్లామ్ లోకములో వ్యా*ంపనున్న ది. లోకములో అనేకులు 
ముసల్మానులుకాయగలరు. ఫూర్వికులవ పట్టిన దుర్గతి విని మారు బుద్ధిలె చ్చుకొన 
వ లెను. అందుకు నిందు సమూదువాపకి సంభవించిన విషయము తెలుపంబడినద. 
సమూదువారిని సాలినాపన కృవాల బోధించెను. నమూదువారు ఉజావిబండ 
నుండి ఒక యుంశు బయలుపడినవో మేము నమ్ముదుము అని పలికిరి, అటుబే 
ఒక చెద్దయొంటు చేవునిశ_క్తిచే బయలు పజెను, ఆసూచనచూచి సమూదువారు 
నమ్మక దానిని హీంసీంచుచు తుదకు కాళ్లునలుకీ చంవీరి, అందుకు నవమూదు 
వారు చేవుని శిక్షకు పాతు్ర)తై, తుదముట్టన శించిరి, (పజలునూచనలుచూచి యే 
సన్నార్షము పొందుదురను మాటలేదు. సూచనలు భయ పెట్టుటకంగా నువచ్చును, 
అటి గొప్పసూదనలు సంపియు ఇవుడు (ప్రయోజనము లేదు, ఎందుకన అవి శ్యా 
సులు నమ్మరు ఆని చేవునికిందెలియాను, మణీయు వీరిని తుదముట్ట నశింప 
జచేయవ అెననికూడ "దేవునికి ఇష్టములేదు, సాధారణముగ భయా పెట్టు సూచనలు 
“వచ్చుచు నేయుండును, 60, తాము కోరిన సూచనలు చూపనందుకు అవిశ్వా 
నులుపరిపా సమ లాడుదురేమోా అను చింత చుగంబరులవారు చెటుకొనకూడదు. 

లు, 114 
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సర్వజనులు జీవుని చేతిలో నున్నారు, సర్వము దేవునికిందెలియును, దుర్మార్గులు 

"కేవుని నిక్షను తవ్పించుకొనయాలరు, తుదకు వీరు ముసల్భానులు కాంగలరు. 

వ్రరంభమలో వచ్చి యున్నది, దీనివలన జనులు పరీ శ్రీ ంవంబడిరి, వి శె ఏనుల 

నమ్మకము స్థీరవజెను. స్టిరవిశ్వాసముకళేనివారు చలించి అది నిజయుకాదు, అని 

పలికిరి. శే పింపంబడిన వృతమునుహార్ని ఖురానులోనున్నది. ఇది నరకములోని 

ఒక వృక్షయు: దీనిని అరభీలో జఖ్ ఖూమ్ (జెముడు) అని చెప్పుదురు. ఇది 

నరకనివాసులకు ఆహారము, ఈవిషయము విని మున ల్మాానులు నమ్మిరి. అవిళ్యా 

సులు అగ్నిలో పచ్చని వృత్త మెట్టుండ/గలదు అని సంబేపాములు గలిగి నమ్మక 

పోయిరి దీనిని బట్టియే అవిశ్వాసులు -దేవుని మహిను విషయము. ఎట్లు (వవ 

ర్రింతురో యూహించునది. ఎవరిప్యాదయములలో "దేవునిగూర్చి భయభ కులు 

సో వారిని భయసెట్టినచో వారు భయపడరు, మణి హెచ్చుగా దూర్మాగ్గ 

ములు చేయుదురు. ఇట్టి వారు ఆము కోరిన సూచనలుచూచియు సత్యము 

నమ్ముదురు అను ఆశ లేదు, 

61. వఇజ్- ఖుల్నొా-లిల్ -మలా బ్రిక-తిస్ -జాదూ-లిఆదమ-ఫ స-జదూ-- 

ఇల్లా- -ఇస్లిన-భాల-అఆ అస్ -జుదులిమన్ - ఖలఖ్త. "లీనా, 62, ఫాల అర ఐతేక- 

హాజల్లజే-శర్తిమ్త- అలయ్య- -లఇన్-అఖ్ -ఖర్-తని -
 ఇలా - యామిలొ _ఖయా 

మతి-లఅప్- తనికన్న-డా ్ రీ- -యతహూ-ఇల్లా ఖలీ, లా. 63. ఫాలజ్_ వ పాబ్ా- 

ఫమన్- తబిలక-మిన్ హుమ్ - ఏ "ఫఇన్న-జహాన్నమం- -జకా-ఉకమ్జూ- అను "మొ 

ఫూరా. 64, వస్ -తేఫ్ జి “క క్-మునిస్-తలఅత- మిన్ వఎమ-భిసౌ రిక - వఅజ్ లిబ్- 

అశైహిమ్-బి- ఖైలిక-వా- -రజలిక- వ-పారిక్ - హుమ్ ఫీల్ "అమ్-వాలి "వల్ -జ లాది
 

వఇద్-హుమ్ వమూయకదు వుముష్.- సైతాను-ఇల్లాగురూరా. 65. ఇన్న- 

బఇబాడీ"లై. లె స-లక-అలై. హీమ్-సుల్ _శౌనున్ "వకఫా-బి-రబ్బిక-వక్రీలా 

61. మటియు మేము దూతలతో మారు ఆదమునకు సాష్టాంగము (నీజ్ఞా) 

చేయుడు అని పలుకగా. ల్రి్లీను తప్ప అందణు సాష్టాంగ పడిరి, నీవు మట్టితో 

చేసిన మానవుని నేను సాష్టాంగపడవలయునా | అని ఇల్లీను పలిౌను. 6౨ సే 

చూడము, నీవు నాకె ఈతనిని ఘనతే నొసంగితివిగబా ! నీవు పునరు స్థాన 

దినమువణకు నన్ను 'వదలినచో ఈతని సంతానములో కొందణిని తప్ప సంద 

జీని వశపజ చుకొందును అని యిబ్రీసు పలికెను. 68, “పొమ్ము. వారిలో నెవరు 
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నిన్ను ఆనుసరింతురో వారికిని నీను మోయావత్తుమంది!ీని నరకము సంవూార్ల మైన 

శిక్షగా నున్నది. 65, మతి నీవు నీశబ్రముతో వారిలో నెవరిని కదలి లషగలవో 
వారిని కదలింపుము, వలే నీరాతులతోనునీ కాలిబింటుల తోను వారివై దాడి ప 

లుము, మతి సౌత్తులళలోను సంతానములోను వారికి భాగస్తుండున అగుము, నటే 
వారితో వా గానము చేయుము. మజి ఎెతాను వారితో జేయు వాగ్రానము 

“మాసము మాత్రమేను, 66, నాభాక్తులవై ఏీకిలాటి అధికారముటేదు. మలి 

నీప్రభువు రక్షించుటకు చాలును. అని'ేవుండు సెలవిచ్చెను. 
వ్యా॥ 62. ఈవిషయము ముందు వాలసారులు వచ్చియున్నది. తాను 

మానవులకు పాత వికోధి, వతి బేవుని యాజ్ఞలందు నంబేపాములు పడుట 
సైతాను పని. "దేవుని యాజ్ఞలను శిరసావహి ంచోట జేవదూతల పని. కాఫిర్లు 
కూడ నె తానును అనుసరించు చు "దేవుని యాజ్ఞలను శిరసా వహింపకన్నారు. 

సెతానకు పట్టు దుర్గతి ఈ కా ఫీర్లకు పట్టును, 6 తోను తన గొప్పదనము 

చెప్పుకొని చేను ఆదము వలన చెడిసిని, "ఈతని సంతానములో కొందఆిని తప్ప 

మిగిలివవారి నందజీని నా వశము చేసికొని సీ పీ పీ)తికర మైన సన్మార్లమునుండి 

తొలంించి దుర్మార్టులుగం 'జేయుదును, నాకు తీర్చుదినము (ఖియావతు) వణకు 
వదలిపెట్టవలెను అని చేవునితో చెప్పెను. 64.సశే పొమ్ము. ఆటులేచేయుము. 
నీబలమును నీశక్షులన్ని యు నుపయోగించుము. నీకును నీయనుచరులకును నర 

కము ఆను చెలి సిద్ధముగా నున్నది. అందు మిమ్ము లందణీని చేయుదును. ఐఏ 

మోాపొపములకు నంవూక్ల మైన శివ, 65, సస్మార్షమునండి కదలించి దుర్శార్ష 

చయులో పడచేయుటకుంగానునీశక్తు లన్నియు నుపయోగించుము. అందు సాతాను 

పాపములకు వీలుచు వీలుపు, ఇది మానవుల సాదయములలో చంచలము తప్పు 

యూపహాలకు కారణవుగును అందు వాద్యములుకూడ వేరును, మానవులను నన్నా 

ర్లయునుండి తొలంగించుటకనీసర్వవిధముల బలములగు కాతులను, కాలిబంటులను 

శీసికొని వారివైంబడుము. అధర్మ మార్గములో యుద్ధముచేయు (పతి మానవు 

డును జిన్నాతు యను _సెతాను ఎసెన్యములో మేంనవాండగును, మానవులు 

అధర్మ మార్గమున సొత్తు సంపాదించి, తప్పుతో )వలలో ఖర్చుచేయుటకునువ్యఖి 

చారమువలనను నంతొనము పొందుటకును తేకసంతానమును పాపములకు 

పోవునట్లు చేయుటకును వారిని (పోత్సహిాంపుము. వారి సాత్తులలో వోరి సంలతె 

నయల భ్ నీవు భా గన గడవు గమ్ము. నీవు మానవులకు చూ సపుచ్చు వాగ్దాన 

ములు చేసీ వారిని "మోనపు చ్చుము. నీమోసములో మూఢులే తగులు కొందురు. 
' 66. నాభాక్తులు నీమోనములకు లొంగరు, నీఅధి కారము వారిపై చెల్లదు. ఎవరు 

దేవుని నమ్మి "బేవునివె నాధారపడుదురో దేవుడు వారిని ఛెశాను కుట్రల 

నుండి రక్రించి 3 కాపాడును. మణీ అన్ని విధములలోడుపమనఅని తెలుపయిడియొ. 
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66. రబ్బుకు-ముల్ల జీ-యుక్ జీ-లకుముల్ -ఫుల్క-- ఫిల్ - బవాఏ-లి - తద్ - 

తసా-మిన్.ఫక్-లిహీ-ఇన్న హూ-కాన-బికమ్-రహీమా, 67, వఇజా-మన్సకు" 

ముక్-ారు)-ఫిల్-బివొరి'జల్ల-మన్-తద్ -ఊన-ఇల్లా-ఇంయ్యావా - ప్రలమ్మా- 

నజ్జా హుమ్" ఇలల్ .బర్రి-ఆట్.రజ్-తుమ్-వకానల్-ఇన్సాను- కఫూరా. 68, అఫ 

అమిన్ -తుమ్- ఆన్ -యఖ్ -సీఫ చికమ్-జానిబల్-బ్
బరి-ఓ యుర్ సీల - అ-లకుమ్- 

లీ = 

జ 

సశసి బన్ -సుమ్మలా-తజిదూ-లకుమ్-వకీలా, 69. ఆమ్ "అమిన్తుమ్-అన్ - యుఈద 

కుమ్- ఫీపాతారతేన్ -ఉ (ఖా-ఫయుర్ -సీలఅ_లైకుమ్ -ఖా నీఫమ్-మినర్ -రీపా-ఫ-యు 

గబఖకుమ్-బి మాకపఫర్ - తుమ్-సుమ్ము. లాతజే దూలనము-లలెనా బిహీత వీఆళ0. వల 

ఫద్-కర్రమ్నా-బనీ-ఆదమ-వ-హా-మల్నా వుమ్ -ఫీల్ -బ(రి-వల్ -బవొారి-వ రజ 

ఫషవామ్-మినత్ -శయ్యిచాతి వ-ఫర్ -జల్నా వుమ్ అలా-కసీరిమ్ - మిమ్మన్ - 

ఖలఖ్్నా-లఫ్-జీలా, 

66. మిరు "దేవుని యనుగహము వెదకుటకుంగాను మి-5 "అకు నావ 

లను సముద్రములో నడపించునట్టి యాతండే మీ (ప్రభువు. ఆతంటే మోవి దయ 

గలవాండు, 61, మణీ సము ద ములో సుకు అపదవచ్చునపుడు చేవునితప్ప మ్రు 

వీలుచుచున్నవారి నందణినిమజచిపోవుదురు. మిమ్ముర క్రి ంచి నేలమీదకు. దెచ్చిన 

విదప మిరు తిరస్క-రింతురు. మజి మూనవుండు చాల కృతఘ్నుండు. 68, నేల 

సునికుంబెచ్చిదేవుయ మిమ్ము పూడ్చివేయునను భీతి మాకు లేకపోయెనా లేక 

మావై ఇాళ్ళీను కురి వించునట్టి తుపాను గాలి పంవునను ఫీతిలేకపోయెనా ! ఆ 

బప మీరు మోకొటికు రకుకుని పొందంజాలరు* 69, లేక రెండవసారి మిమ్ము 

సముద ములో. గొనిపోయి నావలను తెంపునట్టి గొప్పగాలిని మీవైనంవి మీరు 

"కావించిన కృతఘ్న తకుంగాను మిమ్ము మంచివేయునను భీతి లేకపోయినా P : 

ఆ వీదప దానిగూర్చి మోపళతమున మాతో నడుగువాండు మిరు పొంద 

జాలరు, ?0. మణీ మేము ఆదము సంతానమునకు ఫఘనతనొసంగియున్నారము, 

మణీ మేము చేలమీ(దను సముద్శములోను వారికి సవారి నొసుగితిమి, మంజీపవి 

త్రమైన ఆహారవన్తువుల నొ'సంగితిమి, మేము సృష్టించిన వారిలో ెక్కురి పై 

వారికి ఘనతనొనసంగి యున్నాము, 

వ్యా 66. ఇందు దేవు మానవులకు తాను చేసిన మేలు నుడ హరించు 

చున్నాడు. ఆతడు సముదములను మానవులకు లొంగంజేగెను, మానవులు 

నావలపె చెక్కి. వ్యాపారమునకుంగాను ఒక "దేశమునుండి మణ్ొక దేశమునకు 
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సురశ్షితము-గా పీయాణము చేయుచు దేవుని యనుగ)వామగు సంపదను వెదకు 
'చుదానిని పాందుచున్నారు,. ఇదంతయు దయామయుండగు దేవుని దయవలన 

గలుగుచున్నది. 67, మనుష్యులు సముద్రమా లో(ప్రయాణముచే యు నపుడుతు పాను 
గాలి మొదలగు ఆపదలలో చిక్కుకొ న్నపుడు ముందు తాము కొలుచుచున్న 
చిల్లర చేవ తలనువుణి చిపోయిసర్య శ కు (శగు దేవునిని ప్రార్థించి యీఆవదనుండిర క్షీం 

చుమయు అని ేండుకొందురు. "దేవుని యన్ముగహమువలన ఆపదనుండి రఠ్ష్మీంపంబడి 

చేలమిాయదకు రాంగానే “జేవుని మజచిపోయి చేవునికి కృతఘ్నులగుదురు. ఇది 

మానవుని నషభావను, ఇట్టు చేయరాదు, 668, సముద్రములో మునింగిపోలేదుఅని 

మనుష్యులు నిర్న యులు కాకూడదు. నేలమీందకూడ భూకంపమువచ్చిభూమిలో 

పూడ్బంబడుదురు. ఇట్లు చేయుటకు దేవునికి శక్తిగలదు, తేక అాళ్ళు కురికించు 

గాలివలన నశింపజేయును, కావున బేవుయ కోరిన చో సముద్రములో సమను 

ష్యులను ముంచి చంపనక్క_అలేదు, భూమి నెకూడ చంపంగలండు, కావున శిత్న 

నుండి తప్పించుకొనంజాలరు. 69, మరల విధిలేక సముద్రపియాణము చేయ 

వలసివచ్చును, అపుడు కృత ఘ్నులనుముంచి చంవును, ఇదియును "దేవునిచేతిలో 

నున్నది. ఆతనిశ క్తికి మించినదిలేదు, "దేవుండు చంవినాండని ఎవండు ఆతనినిఆడుగ 

గలడు. ఆతని ఇదరించువారు ఎవరు గలరు? ఎవరును లేరు, కావున మానవులు 

"దేవుండు ఒక్క_ండే అని నమ్మి ఆకనినే సర్వదా వేండవలెను, 70. ఇందు'దేవుండు 

మానవులకు నొసంగిన ఘనతను అెలుపంబడుచున్నది. మానవులందలు అదము 

నంతపివారు. “జేవుండు మానవునకు సౌందర్యము మాటలాడు శకి బుద్ధి 

జ్ఞానములు బ్రిందియములుఒసంగి యున్నాడు, నీనివలన మంచి చెబ్బరలనుగు ర్తించు 

చు లాభనష్షములను గమనించుచున్నాయ, వీనివలన తన సౌ కర్యములనువృద్ధిచేసి 

కొనుచున్నా డు, జంతువులను తన వగము చేసీకొని వానివలన లాభములు 

పొందుచున్నాండు. నేలమై పలువిధములైన పియాణ సౌకర్యములు వొంది 

యున్నాంయడు, నముద )మువై కూడ నావలమూలమున తన పయాణముసాగించు 

చున్నాండు, 'పలువిధమ్ములై న ఆహారములు, గృహావనతులు సౌఖ్యములు వాందు 

చున్నాండు, ఇవన్నియు బేవుని యనుగ )హమువలన. గలుగుచున్నవి, వీనిని 

తలుచి మానవ్రుయ దేవునికి కృతజ్ఞులడై యుండవలెను. 

71. యామం-నద్ ఊ_కుల్ల.ఉనాసిమ్-బి-ఇమా-మిపొమ్-ఫ మన్ -ఊోతియ- 

8ితా-బవాూ-బి-యమానిహీ- ఫ-ఉలా-ఇక-యఖ్ -రజొన-క తౌ-బవామ్ - వలా- 
అట్ తాలి 

యుజ్.లమూన-ఫతీలా, 72. వ-మన్-శాన-ఫీ-హోజిహీ"అఆమా - ఫహువ-ఫిల్- 

టొ ఈ ॥ 

ఆభరతి-అఅమా-వ-అజలు-స వనీలా, 
య 
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71, మేము మానవులందణిని వారి వారి నాయకులతో సహో పిలుచు 

దినమునందు ఎవరి కర్మల పత్రములు వారి కుడిచేతిలో నియ్యయిడునో చారు 
ళమ శేఖలను చదువుదురు. మణీ వారికి రవంతయును అన్యాయము జరుగదు, 

72. మవండు ఇహాలోకమునండు గుడ్డిగా నుండానో  యాతండు పరలోకము 

నందును గుడ్డివాడు, వీ మార్గమును ౦డీ వాల దూరముపడినవాండగును, 

వా్యా॥ 71, ఇందు మా నవలకు నొనంగంబడిన ఘనతను వా రెంతేవలుికు 

పాటించి సన్నార్షుతె 'దేవునిపితి పడసిరో మజువరు దానికి వ్యతి రకముగా 

వారితో(బాటు వెడిరో ఆది హెచ్చరింపంబడుచున్నది. తీర్చదినమానందు 

అందు మానవులు నబీవులై తాము అనుసరించుచున్న నాయకులను వెంబి 

డించి వత్తురు. విశ్వాసులు, ప్రవక్తలను వత నాయకులను -వంబడింతురు, అవి 

శా(నులు, తమ దుష్టనాయకులను ెతానులను చిల్లర చేవతఖను "వెంబడింతురు, 

అపుడు మానవులు 'ఫపాలోకమునందు చేనీన కర్ములన్ని యు పతములలోవ్రాయాం 

బడి వారివారికి నొనంగంటి డును. విశ్వాసులైన పుణ్యాత్ములను వారివారిక్ రల 

పత్రము (ఆమాల్ నామాలు కుడి చే తిలోనొసంగంబడును, ఇది శుభచిహ్నూ ము. 

ఏరు మోక్షము పొందుదురు, అవిశ్వాసుళైన పాపాత్ముల కర్ణలపత ములు వారి 

యెడమచేతిలో లభించును. దీనివలన వీరు నరకపాతు)లు అని తెలియనగును, 

విశ్వాసులు ఇహామునందు తమ బుద్ధిజ్ఞానములను సనాగ్హర్లము నందు నుపయో 

గించినందున వారికి మోక్షము లభించును. వారు తేమ కర్మల లేఖలను చూాచి 

నంతోషముతో చదివి తము "స్నేహితులకు చరావించి చదివుండ నికాడ పలుకు 

దురు. ఖర్జూరపు విత్తనము మధి కొంత చీలియుండును, అందు సన్నని దారము 
వంటి రవ్యయుండును. దానిని ఫలీలు అందురు, అనగా పుణ్యముల ఫలితముసంపూ 

ర్రముగ లభించును, అందు రవ్వంత కొటింతేయు నుండదు, 72. చేవుడుమాన 

వులకు ఘనతేనొసంగెనుగ దా ! దానికి మీరు వ్యతి" లేకముగాంబోయి. ఇపాలోక 

జీవితమునందు సనాస్దార్షమునుండి కన్నులు మూ నీకొని గు)డ్డివాండుగ నున్న ట్టి ఆవి 

శాంనీ పరలోకములోకూడ స్వర్షమార్గమును చూడ లేక తంధుండూగా నుండును 

నరకములో పడును, స్వర్షమునుండి బాల దూరములో పడును, 

75, వలన్ -కాదూ-లి-యర్-తినూ నక-అనిల్లజీ-ళూ-మోనా-ఇ లైక్ ఎ లె 

తఫ్తరియ-అఖైనా-7 గైరవూ-వఇజల్ -లత్ - తఖ్బ్ట-జూక-ఖలీలా. 74 వలా-లా 

అన్-స సబా-బత్నాకాలబ్బడ్ -క త్ర-తర్-కను-ఇలై ః హీమ్ - మై-అన్ -ఖ లీలా. 75.ఇజల్ 
pl ll 

లాఅజఖ్ నాక. బిల్ఫల్-వాయాతి.వజి.అఫల్ -ముమాతి-సుమ్మా- -లాతజిదు-లక 

బు అనా “న లా. బానాణానీ 

. ఆలె లైనానసీరా, 76. నన్ -కాదూ-లయనస్-తేఫ్టిజ్యూనక-మినల్ “అర్ జి- లియుఖ్ 
re = 
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రిజూక-మిన్ప+-వఇజల్ -లాయల్ -బి సూన-ఖిలా-ఫక-ఇల్లా-ఖలీలా. 77,నున్నత 

మన్-ఖుద్ అక్-సల్నా-ఖబ్లీక-మిర్ -రునులినా-వలా-త జిదు-లి-సున్న తినా-తహ
ొ 

వలా, 

78, నటీ మేము నీక పంపిన సందేశము కాక యితేరము వ్నూపై నీవు 

కల్పిం చుటకుంగాను అవిశ్వాసులు మేము పంపిన సందేశమునుండి నిన్ను త్ లం 

గొంచుటకుంగాను కోరుచున్నారు. నులి యు నపుడు వారు నిన్ను చ్చీ పీతునిగాం 

జేసికొనియుందురు, 74. మతి మేము నిన్ను స్థిరము గా నుంచి యుండకపోయి 

న-ో నీవు వారి-వెపునవ కొంత ఒరంయగి యుందువు. 75. అటుత్తెనచో తప్పక 

నీకు జ్రవితమునందును చావునందును రెండింతల శిక్ష రుచిచూవియుందుము. ఆ 

విదప మూళి క్షనుండిత వించుటకు ఎవడును సహాయుండు నీకు లభించియుండ (డు, 

76. మణియు అవిశ్వాసులు నిన్ను ఈభూమి (దేశము) నుండి వెడలంగ్ "ట్టు 

టకంగాను నిన్ను ఈభూమినుండి కద లింపంగోరుచున్నారు. మతీయు నపుడు నీ 

"వెనుక వారుకూడ కొద్దికాలమ మాత్రము ఉండంగలరు, 77. మేమునీకుముందు గా 

పంపిన మా ప్రవక్తల పద్ధతి యిటుతే జరుగు చువచ్చెను. మణీ నీవు నా పద్ధతి 

యిటులే జరుగు చువచ్చెను, మణి నీవు మాపద్ధతిలో నేలాటిమూర్పు పొందయాలవు, 

వ్యా! 78. ఇందు ఇపాలోకములో అుధు లైన దుష్టులు చేయు కుట్రలు 

చెప్పంబడుచున్న ఏ, హాజగత్ _పైగంబరులవారు మక్కా-పురములో - (ప్రజలకు 

చేనుని సుచేశములు బోధించుచు విగహారాధన చేయకూడదు అని పలుకుచుం 

డిరి, విగహారాధకులకు ఆమాట పట్టలేదు. అందుకుగాను దుష్ట నాయకులు (పై 

గంబరులవారి యొద్దకు వచ్చి మోరు మావిగ9ివాములనుగూగ్చి పలుకరూడదు, 

ఈ విషయమును వదలిపెట్టుండు. దీనికింగాను మేము మీకు ధనము సుందర 

(స్రీలు "రాజ్యము వాసనుగుదుము అని పలుకుచు ఫేరాసలు చూూాకిరి, దుష్టులు వరా 

- విన పేరాసలకు _వెగంబరులవారు లొంగినచో వారు ప్రివక్షను స్నే హీతు 

నిగా జేసికొనియుందురు, కాని వెగంబరులవారు లొంగక ఓ యవిశ్వ్వానులార |! 

మిరు నాకుడిచేతిలో చంద్రుని 'దెచ్చిపెట్టినను చేను నాధర్శ ప్రచారము వద 

అను, నాపివార మైనను సాగవలెను, లేదా యణాయుద్యమములోనా ప్రాణమైన 

పోవలెను అని పలికి తమ మత పీచారమునందు స్థిరముగా నుండిరి, 74. దుష్టులు 

చేయు [పయత్నములవలన _వెగంబరులవారు జేనుని సంచేశమునుండి లొ లంగి 

పోక స్థ్రరము గా నుండిరి, ఇట్లు స్థిరము గానుండుటకు 'జీవుని రక్షణయే కార 

ణము, లేనిచో కొంతవజ్య కైన దుష్టుల కుట్రలకు లొంగి పోవలసీవచ్చును. ఆట్టు 

శాకేదు, కావున వై గంబరులవారి స్థిరత్వము 'సహజముగ చలింపనిది యాని స్పష్ష 

మైనది, 75. ఇందు వైగంబరులవారి ఘనత సూచింపంబడినది. గొప్పవారి 
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చిన్న పొరపాటుకూడ పెద్ధ తేప్పిదముగా నెంచంబడును, దానికి శికకూడ కఠి 

నముగా విధింపయిడును. కావున దుష్ట్రులుచేయు కటలకు వె గంబరులవారు కొద్ది 

మా(తమైనను భొంగియుండినచో శికకూడ చాల కఠినముగా విధింపంబడియుం 

డును, దేవుని శిషనుండి ఎవరు తప్పింపంజాలరు, కావున -జేవుని మహిమశ క్రీ 

అధిశారముల యెదుట "నెవరి యధికారము చెల్లదు, 6, మక్కాలోని దుష్ట 

నాయకులు పాజల్ ుగంబరులవారిని భైదరించి మక్కా- భూమినుండి కదలిం 

చుటకు యత్నించుచున్నారు. ఓ (ప్రవక్త ! నీవు వుక్కా-పురమును విడిచిపోయి 

నచో నీవనుక దుష్ట నాయకులు కాడ మక్కా-పురము లో కొద్దికాలముమా త్రమే 

ఉండలలరు. వారు తప్పక నశింతురు, “జీవుండు సెలవి చ్చిన శు యాయును మక్కా 

వురములోని దుష్భ నాయకుల హింసలకు హజ్రత్ పెగంబరులవారు మక్కా._పుర 

మువిడిచి మదీసాపురము చేరిరి. వీరు మదీనాపురము చేరిన తరువాత ఒకటిన్నర 

సంవత్సరముల వీదస మక్కాలోని దుష్టనాయకులు బదరు యుద్ధము నకు వచ్చి 

ము సలాగ్షనులచేత వధింపలబడిరి. కొందణు ఖైదీలుగా పట్టువడిరి, (దీని వివరము 

"తెలిసికొన గోకువారు జగల్ [పవక చూచునది 77, వూర్వము 

కూడ అసేక వ)వ కృలు వచ్చిరి, ఆయాకాలమునందు ఆయాపివక్తలు దుష్టుల 

హింసలవలన పురములు వదలిపోయిరి, (ప్రవక్తలు పోయిన పిదప దుష్టులు "దేవుని 

శిక్షకు లోనై నళింబిరి. ఇట్లు పూర్వమునుండి వచ్చుచున్నది. ఇందు వలాటి 

మార్పు కలుగదు, కావున వా(జల్ రసూలువారు మక్కా-వురము విడిచిపోయిన 

తరువాత అచ్చటి దుష్టులు తమంతటతా మే యుద్దము నకు వచ్చి నళిం-చిరి, 

లీ జాసి అనాలి 

78. అఫ.మిఫీ సలాత-లిదులూ -కమ్-పమ్ని-ఇలా గసఖిల్ - 2లి-వఖుర్ - 

ఆనల్ -ఫజ్ రి-ఇన్న-ఖుర్ "అనల్-ఫజ్ రి-కాన-వుష్- హూచదా. 79. వమినల్ -లైలి" 
ఆబాల జ్ఞా 

ఫత-హజ్జద్ -బిహి-నాఫీ -లతేల్ -లక-అ సా-అన్ _యబ్-అసక-రబ్బుక- మఖామమ్ - 

మహొ-మూ దా. 
78, సూర్యుండు వాలునప్పటినుండి రాత్రి చీశటివటకు నమాజును 

సలుపుము, తెలవాలున పుడు ఖురాను సఠింపుము, నిశ్చయముగ తెల్లవాలునపుడు 

ఖు రాను పఠించునపుడు డేవదూలేలువచ్చి యుందురు, 81. మతి రా(లిలోకొంత 

భాగము ఖురాను పఠించుచు మేలుకొనియుండుము, అది వీకుంగాను హెచ్చుగా 

నున్నది, నమోాపములో నే స్తుతి స్థానమునందు నిన్ను నీ పభువునిలువంబెట్టును. 

వ్యా! 78. (పవర! దుష్టులుచేయు కుట)లను లెక్క చేయకుము, నీవ్ర్ర 

నీపభ్గువు సాన్నిధ్యమున నిలిచి నమాజు నలువుము, దీనివలన నీమనస్సునకు 

థాం తిలభించును, అన్నికహ్టములునులు వెపోవును. ఛైరస్ధము, స్థరలినులఖించునుః 

త దం టయ 
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సూరున్దిడు వాలినప్పటినుండి రాత్రి చీథటి బాగుగా క్రమ్ముకొనువజుకు 

నమాజు స్థిరయుగా భయభక్తులత్ సలుపవలెను. ఇందు నాలుగువేళల నమాజు 
చేరును. అవి జొపార్లఅనర్,మగ్ రిబ్ ,ఇపూ నమాజులు, తెల్లవాటునవుడు నమా - 

బొాజేయవలెను, అందు ఖురాెనెవరీఫు చాల పంపవలెను. దీనినే ఫజర్ నమాజు 

అనుదురు. ఇది చేరి అయిదువూ(టల నమాజు ఆయెను ఫజర్ నమాజునందును 

అసర్ నమాజు సమయమందును, ర్యాతింబవళ్ల్ -జవదూతలు మూరుదురు. 

అపుడు భక్తులు పఠించు ఖురానెషరిఫును వినుదురు, దీనివలన భక్తులకు 

పాచ్చుగా శాంతి లభించును, ముఖ్యముగా ఫజర్ నమాజులో భక్తుల మనస్సు 

నాల నిలకడ గానుండును, "దేవదూతలు చేవుని సాన్నిధ్యమున తొము ముసల్మాను 

భక్తులను నమాజు చేయుచుదూచితి మనికూడ సాక్ష్యుమిత్తురు. 79. ఇందు 

వాజ)త్ రసూలువారు తహాజ్ఞుద్ నమాజుచేయవలెనని విధింపంబడినది. ఈ 

నమాజు అర్హ రా(త్రిపోయిన విదప మేల్కొని వేయవలెను. ఇందు ఖురాను పఠిం 

పవ లెను. పాజ)ిత్ ర సూలువారు ఈనమాజునుచాల పట్టుదలతో 'సలుపుచుం 

డిరి, నమాజులో నిలిచి నిలిచి పాదములు నొప్పిపట్టి వావుకాడ వచ్చుచుంజె 

ను. స్థుతిస్థానయు (మఖామె మవామూద్) ఇది గొప్పస్థానము, తీర్పుదినము 

సందు(ప్రజలు తమతీర్పుకై. తొందజపడుదురు. ఆపుడుదై వభీతిచేవ్యపవక్రయును 

పలుకలేండు. అపుడు పాజిల్ ముహమ్ముదువారు "దేవుని సాన్ని ధ్యమయున (పజల 

తీర్పుశై ేండుదురు, వారు నిలిచి వేండు స్థైనమునకు మఖామెమకొముూాదు అని 

శ్వీరు, అపుడు ఆందటును చెగంబరుల వారిని కొనియాడుదురు దీని నేషఫాఅతెకు 

బ్రా అనుదురు. అనంగా ప్రిజలకీర్పు కావలెనని దేవునితో సిఫౌరసుచేయట. 
వాన వాటి 

80. వఖుర్-రబ్బి-అద్-ఖిల్ నీ-యయుద్ -ఖల'సిద్ ఖిన్ వ-అఖ్ రిజ్ నీముఖ్ - 

రజ సీద్ ఖిన్ -వజ్ _ఆగ్-మిల్-లదున్క.నుల్ తానన్-నసీరా, 81. వఖల్-జాలల్ - 

పాథ్ ఖు-వజహ-ఖల్-బాతిలు-ఇన్నల్-బాతిలశాన-జహూఖా.. 682, వనునజ్ " 

జెలు.మినల్_ ఖుక్ఆని-మా-వువ-పి. ఫాడన్-వ రవా-మతుల్ -లిల్- మూమినీన- 

వలా-యిజీ-దుజ్ _జాలిమాన-9ఇ ల్లా-ఖ సారా. 

80. మతియు ఓన్మాపభువా ! గొరవముగానన్ను స)'వేశిపంచేయము, 

మళీ గెరవముగానన్న గొనిపొమ్ము, మణి నీ యొద్దనుండి నాకు అధికార సహో 

యము నొసంగుము ఆని ఓ్మీపవక్త | వే(దుము. రీ], మట సత్వమువచ్చెను, 

ఆసత్యము పాఆిపోయొను, నిశృయముగా అసత్యము పాొత్పోవునదియు అని 
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నటి వివయములను ఖురానులో పంపుచున్నా రము, మ౭్ పాపాత్ళులకు సీసీ 
వలన నష్ట మే అధికమగును, 

వ్యూ! 80. హజ్రత్ రసూలువారు "దేవునినిట్లు -వేండవలెనని "జీవుని నెం 
వగుచున్న ది. మదీనాపురములో నన్ను గారవము?ా (ప వేళింపం జేయుము, సత్య 
మునకు బలము నొ"సంగుము. దీనివలన మునల్మాను భక్తులకు కూడ కౌంతములభ్సి 
చును, మక్కావురమునుండీ దుమ్టుల చేతిలో చిక్కపండ గారవముగా నన్ను 
గొనిపొమ్ము. నీరక్షణలో దీనీకొనిపొమ్ము, దీనివలన విరోధులు అవ మానను 
పొందుదురు. స్నేహితులు నంతోషింతురు, ధర్శములు అమలులోనికిం చెచ్చుటక 
అధికారయ కావలెను. అధి కారబలములేనిబే దువ్చులు శౌం తింపరు, ఎన్నియుప 
జీశములు వినినను దుష్టులు స్వయముగా తమ దుండ గములు మానుకొనరఠ్య, 
కావున అధికారము శావలనీనద్, ఈ అధికారమునకు చేవ్రుని సహాయము శ్రాన 
లెను, దీని వలన ధర్భయ సత్యము స్థాతింపంబడును, ఆధర్మములు నళిం చును, 
81. ఇది గొప్ప భవిష్యల్ (పకటన ( వేషిన్ గోయ్రా), సా(జజ్రసూలు వాం! 
మక్కా-పుుములో ఏలాటి బలముగాని అధికారము గాని లేకుంజెను. అట్టి నీలి 
లో ఈ వాక్యము పకటింస(బడెను, ఖురాను ఇస్తామ్ సత్య మైనవి అవీ, 
తప్పక ఆధర్మమగు విగహోరాధనను నళింపం జేయును, మక్కా_పువనము నుండియు 
అరేబియా దేశమునుండి యు అసత్యము పాతీపోయి సత్యమగు ఇస్లామ్ నిలు 
చును, సత్యమునకు నదుట అసత్యము నిలువయాలన్సు, ఈ (పకట నఫ్ఫూర్తియా 
యెను, కొలది కాలములో నే మక్కాప్రురము ముసల్మాళుల వశ నూయెను, 
కాబామసీదులోనున్న 860 విగ్రములు పడిపోయిను., హజల్ పై గంబరుల 
వారు మక్కావిజయమునందు ఈ వాకన్టిము పఠించుచు విగవాములను పడ? 
గొట్టిరి, (చూడు జగల్ (పవ క్ర), 52, ఖురానులోని వాక సములు (క్రమ ముగా వచ్చుచుండెను. ఎట్లు నత్యమువచ్చిన విదప అసత్యము పాట్రిపోన్టనో 
అటులే ఖురాను వాక్యములవలన విశ్వాసుల హృదయములలో ఆత్మికరోగమ 
లైన ఆవిశ్వానము కపటము, సం'దేవాము, తస్పునమ్మికము లు, దుర్గుణములు 
తొలలిపోయి అత్మికస్వ స్థత లభించును, తఅచుగఖురానువాక్యములవలన "లేవా 
రోగములుకూడ తొలింగిపోనును, వి? నులు వీనివలన “దేవ్రనిదయకు పాఠ్రు 
లగుదురు. కాని దుష్టులైన అవిశ్వాసులు ఖురానువాక్య్టయములు విని వారు శీర 
స్కరించి మజింత దు ర్మార్షములో పడుదురు, వారి మనోరోగములగు అవిశ 
నము, కపటము, ద్వేషము) దుర్గుణములు పౌచ్చును. వారు నుజింత నష్టములో 
పజుదుకు. ఎక్సు 2,క రోగి వై ద్యునిన్వాట వినక మందు "పీబింపక తన దోగమను 
పాచ్చుచేనకొనునో అ. లే ఆవీశౌొ(సులు తమ మనేరోగముల పాచ్చువేసీ కొనుదురు, దుహ్ట్రలైన పాపాత్నులడే తప్పు. కాని ఖురొనుతప్పు కాదు 
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88, వల్తజా అన్ - 'అమ్నా_ఆలల్- -ఇన్ఫాని-అత' రజ-వనఆ- విజానిబిపా-వళి 

జా -మస్ప-వామ్.- -ష ట్టు కాన- యడఊనా, రిళ్ల, ఖుల్ -కుల్లున్. యర్ నులు - అలా - 
ఆబాల 

పాకీ-లకిహీ-ఫ-రబ్బువమ్. _అల-లమూ-బి.మన్ “వృవ-అవాదా-సబీలా. 

88, మజియు మేము మనుష్యునకు సౌకర్యములు ఒసంగిన పుడు ఆతండు 

ముఖము (తిప్పుకొని తొలగిపోవును, మజి వానికి కీడుగలిగినవుడు ఆశవదలును, 
834, ప్రతివాండును తన మార్లమునుబట్టి పనిచేయుచున్నాండు. కావున ఎవండు 

నుంచిమార్లము పొందెనో నీప్రిభువునకు బాగుగందెలియుకు అని పలుకుము. _ 

వ్యా! 83, ఇందు మనుష్యుని లోపము తెలుపబడినది, కొొందలు భకులు 

తప్ప అందు ఈలోపమునకు లోనై యున్నారు. దేవుడు తన అనుగపాము 

వలనమానన్చలకు 'సౌఖ్యములును సంపదలునొ సంగు చున్నాడు, కాని మానవుడు 

చేనుని కృతజ్ఞత సలుప(డు, సౌఖ్యములుహె ద్చుకొలందిని చేవుని మఅచిపోవును 

దేవుని మార్హమునుండి దూరమై తొల;గికోవును. (ప్రార్థనలు సలుప డు, ఆవిదప 
కీడుగలిగి అపదలలభో చిక్కుకొన్నపుడు ఇంక మేలుగలగదు అలి ఆశఏడును. 
డేవుని ధాస్ట్రనింపండు పె రెండు స్థితులును సరికావు, సౌఖ్యములలో "బేీవుని 

మేలుకు కృతజ్ఞత సలపవలను, కష్టములు పడునపుడు "దేవుని నహాయమువే(డి 

జేనుని యను [పాము గలుగునని ఆశ గలిగి యుండవలెను, 84. విశ్వాసులు, 

అవిశ్వాసులు, సన్మార్గ లు, దుర్మార్టలు (పతీవారును తమ తమ మతేమును 

మార్షమునుబట్టి పనులు చేయుదురు,అందణజు ను తమతమ పద్ధతిని మతమును మంచివి 

అని 'శలంతురు, కాని యొద్ది సన్నార్ల మో సర్వజ్హాయైన ే వునికి. చెలియును, 

మానవుల (ప్రతి కర్ట్మ్యయును చేవునికి”దెలియును, వారివారి కర్మలకు(దగిన ఫలి 

తము ఆతండొసంగును, 

85. వయస్ ఆలూ- నక-అనిరే -రూహి-ఖులిర్ _-రూవా-మిన్ -ఆ(మి"ర భీ 

వమా-ఊతీ- -శుమ్-మినల్ - ఇల్మి-ఇల్లా" ఖలీలా. 
86. మణీవారు ఆత్మనుగూర్చి నిన్ను.అడుగుచున్నారు. ఆక్న నాప్రభువు 

యొక్క ఆజ్ఞ వలననున్నది, మఆీమా కొసంగంబడిన జ్ఞానము స్వల్పమే అని 

ఓప్రవక క! పలుకుము. 

వ్యా! కర. మక్కాలోని ఖురైములు యూదుల (ప్రోత్సాహము వలన 

హజత్ రసూలువారితో ఆత్మను గూర్చు అది యొట్రిది, దాని తత్వమేమి? అని 

(పశ్నించిరి. అ-గుకు నిందు సనాథాన మియ్యయడినది. అత్మ యొక్క తత్వమును 

గూర్చి చాల చర్చగలదు, ఆది సాధారణముగ (గ్రహీంపందగినదికాదు, మాన 

వుల స్థూలదేవాములో నొక అతి సూత్మమైన ' వస్తువుగలదు. అది చేహములో 
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నున్న ౦తే కాలము మనుష్యుండు తన యింది)యముల నూపయోాగించుచు “పనులు 

చేయును, అది చేవామునుండి పోంగానే ఏమియు నువేయలేండు. ఆస్థితినే చావు 

అని పలుకుదురు, స్థూలధెహములోనున్నది వమిటి అనునది విచారీంపందగినది, 

ఈ వాకళ్ళములో త్ర చేవుని యాళ్ల అని చెప్పంబడినది. అది అతిసూత్మమైన 

జ్యోతి, అది చేవుని యాజ్ఞవలనచే స్థ సూలచేహములో ప)వేళించి తిరిగి యాజ 

యెనవుడు "దేవూమును బీద లిపోవుచున్న ది, ఆత్మయును -డేవుని చేసృష్టి ంపయడి 

న బే. అడి అనాదికాదు. మానవులకు నొసం గంబడిన జనము (తెలివి) వాల 

సల్పము. కావున (ప్రతి వస్తువు యొక్క తత్వము తెలిసికొనుట సులభముకాదు, 

సర్వజ్ఞుడు చేవుంజే. చేవునియెదుట మానవుల జ్ఞానము సముదములోని నీళ్ల 
యదుట ఒక బిందువువలె నున్నది. కావున, మానవులు "దేవుని యాజ్ఞ కలను 

ధర్మములను అనుసరించి సత్కౌార్యములు చేయవలను, దానిని వదలి చరా కమ 

నకు ఉపయోగపడని తత్వములనుగూర్చి వాదించుట యుక్తము కాదు. 
వ! 

రికి, వల-ఇన్ -మీనా-ల నజ్ -పాబన్న -బిల జీ'ఒ "- మో నా-ఇలైక-సుమ్మ-లా 

తజిదు-లక-బిపా-అలెనా-వకీలా. 87, ఇల్లా-రవా-మతమ్-మిర్ -రబ్బిక - ఇన్న- 

ఫజ్-లవూ-కాన-అలై క-కవీ గా, 
86, మజియు మేము కోరినచో నీకు పంపిన సందేశమును లాగుకొని 

పోవుదుము, ఆకిదప నీకు దానిగూర్చి మాకు విరోధముగా నీకు సహియుంజెవం 
డును దొరకుయ, రి7, కాని నీపభువుయొక్క. దయవలన దాని నొసంగియున్నా (డు, 

ఆతని యను[గవాము నీవె చాల యున్నది, 
వ్యా! 86, 87, ఈ వాక్యములలో దేవుండు తన శక్రిని తన యన్నుగవా 

మును తెలుపు చున్నాడు, చేవుండు కోరిన చో స9వక్షకు పంపిన ఖురాను సందే 
శము తాను గొనిపోంగలండు. మరల దానిని తిరిగి తెచ్చియిచ్చువాం డావండును 

లేడు, కాని చేవుయు అట్లు చేయండు, ఎందుకన ఆతని దయ అను[గ్రపాములు 

చెగంబరులవారికీ చెల గలవు. మానవుండు ఎంత గొప్పవాలడైనను, "దేవుని! 

అధీనుండు. సర్వము "దేవుని యనుగ/హమువలన లభించును, 

88, ఖుల్-ల- -ఇనిజ్-తమ- ఆఅతిల్-ఇన్సూవల్ - జిన్ను-ఆలా-అన్యా లూ 

బి-మిస్లి-హోజల్ ఖర్ అని- లా-యాతూన-బి- మిసీ-లిహీ-వలౌ - కాన-బల్- జ 
= 

వమ్-లి బల్జన్-ఉహీరా. 89. వల-ఖర్-స స రఫ్ నా- లిన్నా సి-$ీ-హోజల్ - - ఖుర్ 

ఆని-మిన్ -కుల్లి-మ సలిన్-ఫ-అబా-అక్ -స-రున్నా సి-ఇల్లా- కుఫ్లూరా, 9 90 ,వఖాలూ 

లన్ -నూమిన- లక-హా త్రా- తఫ్-జుర-లనా- మినల్ -అర్ జి. యమ్-బూల, 91, జ 
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తకూ న-లక-జన్న తుమ్-మిన్ నఖి-లిన్-వల్తన-బిన్-ఫతుఫజ్- జిరల్-అన్-హశర-ఖ 
లా-లహో-తఫ్-జీ రా, 99. జౌ.తుస్-ఖీితస్-సమాఆ-కవూ-జ-అవమ అతె నా-కీనఫన్ 

క"-తారియ-బిల్లాహి--వల్ -మలా-ళ్వకతి-ఖబీలా, 98, కూ-యకూన-లక్ష జతుమ్ 

మిన్ "జుఖ్-రుఫిన్ -కె-తర్ఖా- ఫీస్-నమా ఇ-వలన్ -నూమివ-లి' రఖయ్యిక-హత్తా 

తునజ్-జిలెఅలెనా;కి తా-బన్ -నఖ్ -రఉ-హూ-ఖుల్ "సుబ్-హోన-రబ్బీ-హా ల్ -కు 

న్తుూ-ఇల్లా-బష-రర్ -రసూలా, 

88 ఈ ఖురానువంటిది తీసికొనివచ్చుటకుగాను మానవులును జిన్నా 
తులును చేరి ఒకరికి నొకరు తొడుపడినన్కు అట్టిది యెన్నటికిని తీసికొని రాం 
జాలు అని పలుకుము, 89. మజియు మేము ఈ ఖురానులో (ప్రజలకుంగాను 

పలువిధములుగ విషయములను బోధించియున్నారము. కాని చెక్కు_మంది(పజలు 

తిరన్క-రింపక యుండరు, 90. మణీ వారు భూమినుండి మాకొజుకు ఒక యూట 

(ప్రవహీంపం చేయు నంతవఆికును, 91, లేదా సీకొఆరకు ఒక ఖర్జూరపు (యట 

(దాతతోయట వర్పడి అందు నీవు నీటికాలువలు (ప్రవహింపం జేయునం తవు 
కును. 92. లేడా నీవు పలుకునట్లుగ మావై ఆకాశమును తునకలు తునకలు గా 

జేసీ పడచేయునంతవజికును లేదా యొటయెదుట "దేవునిని జేవదూతలను నీవు 
తీసికొనివ చ్చునంతవఆకును 98. లేదా నీకొటకు ఒక బంగారు ఇల్లు. వర్పడు 
నంతవతికును లేదా నీవు అఆశాశమువెకి నెక్కిపోవునంతవజకును నీమాట 
నమ్మమా, మణి మేము చదువునట్లు (గంథమును మాపై నీవు దింపునంలేవజకు 
నీవు ఆతాశమువైకి నెక్కినది నమ్మము అని పలికిరి నాప్రభువు పరమపవి 

తు9ండు, నేను చేవునిచే పుపయడిన మానవుడను మాత్రమే అని ఓ (ప్రవక్తా ! 
పసపలుకుము, ం 

వ్యా! 88. ఇందు ఖురానె షరీఫ్రయుక్క- మహివము "తెలుపంబిడినది, 

ఖురానువంటి [గ్రంథము మనుష్యులు గాని జిన్నాతులు గాని కల్పించి తీసికొని 

'రాంజాలరు, ఈవివయము ముందు చెక్కు. చోట్లు వచ్చియున్నది. మ౭ీయు 

జగత్ (ప్రవక్త (గంథమ చూచిన తెలియగలదు, 89, మానవుల మేలుకుంగాను 

ఖురానె షరీఫులో బోధలు పలువిధములుగ బోధింపంబతుచున్న వి. కావున 

పొజలు వానిని (గహిాంచి వాని ననుసరించి ఉభాయలోకములలో మేలుపొందుచు 

"లేవునికి కృతజ్ఞత సలుపవలెను, శాని చెక్కమంది ఆట్టు చేయక తను అవివేక 

మున వాని తిరన్కరించి "దేవునికి కృతఘ్నులగు చున్నారు, 00, 91. మక్కా 

ఖురైవులు ఖురాను మహిమను చూది తాము అరభీభావలో (ప్రవీణులై 
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కాడ అటువంటి ఖురాను కల్పింపలేకపోయి తుదకు తమ డ్వేషయువలన పనికి 

రాని కోరికలు కోరసాగిరి. వానివలన బోధ (గహించి 'సన్మార్లులు కావలెనని 

వారికి ఇష్ట్రములేదు; వట్టి ద్వేషము చూపగలిగిరి, మక్కాలోని యొడారి ప చే 

శమునుండి యొక గొప్ప యూట బయలుచేరవలెను, అందు కాలువలు (పన 

హించి నేల సెద్భ్యమునకు( దగినట్లు “కావ లెను, ఖర్దూరపుల్ “య ద్రాక్షతోట 

వర్పడవలెను. 92, ఆకాగమ మానె సడి న శించునట్టుచేయు చేనుడును "దేవన 

దూకేలును (ప్రత్యక్షమై నీవు సత్యము పలుకుచున్నావు అని సాకుక్టమియ్యో 

వలెను, 98,ఇల్టుబంగారులో చేయయిడిన శృంగారముగలది గా నుండవ లెను. నీపు 

నిష్చెనతో ఆకాశము ౨కి నెక్కిపోవలెను. నీవు ఆకాశములో "నెక్కి నందుకు 

గుర్తు ఆచ్చటినుండి మేము చదువునట్లు (గ్రంథము వీసికొని రావలెను, ఈ విష 

యములు చేయునంతవజకు మేము నిన్ను నమ్మము అని పలికిరి, ఇట్టి కోరికలు 

ఒక బుద్ధిమంతుడు కోరండు, ఫూ ర్వముకూడ ఆనేక (ప్రవ క్షలువచ్చిరి, వారుకూడ 

మాశన్ర'లే, వారికి దేవునివంటి అధికారము లేకుండెను. వారు బేవుని సంచేశము 

ప్రజలకు అంద లజేయు-చుండిరి, అటులే నేనుకూడ మాన వును, దేవుని పన కను 

ఆతండు పంపిన సందేశము, ధర్మములు (పజలకుం "దెలుపుట నాపని, మీరు క్రోరు 

పనిశిమాలిన కోరికలు నెజ వేర్చుట నాపనికాదు. చేవు(డు కోోరినచో చూరు 

గలడు. ఇిట్టివి చూనుము అని -జీవునితో కోరుట (పవక్ష్తల పనికాదు, ఆలేండు 

'పరమ'పవిత్రుండు. ఎట్టి లోషములేనివాయ అని పలుకుము అని చేవుని సెలవు 

(పవ కకు ఆగుచున్నది, 

94, వమా-మన-అన్నా స-అన్ -యూమినూ-ఇజ్ -జూా-ఆఅ - వుఎముల్ ల 

అమన ( 
po 

వాుదా-ల్రిల్లా-అన్-ఖాలూ-అ-బఅ-సల్హాహు-బషరర్-రనూలా. 95, ఖుల్-లె - 
4 ఇ మ 

శకాన-కిర్-అఆర్ జి-మలా-ల్లకతున్-యమ్-షానము త్-మలన్నీ నల నకి -జల్నా 

అలై హిమ్-మినస్ -సమాత్తిమలకర్
-ర సూలా- 

94, మణియు (పజలయొద్దకు సన్మార్గము (బోధ) రా౭గావమి? దేవుండు 

ప్ల 

మానవుని (ప్రవక్తగా. చేసి పంవినాండాలఅని పలికి విశ్వసింపకుండిరి. 95, భూమి 

మూంద దేవదూతలు వసించుచు తిరుగుచున్న చో మేము వారికీలగాను జేవదూతేను 

(ప్రవక్తగాం జేసీ పంవీయుందుము అని పలుకుము, 

బాష! 94. చేవు(డు, (ప్రజలు సన్నార్లులు కావలెనని (ప్రవక్తల మూల 

మున బోధను పంచెను, ఆ పిదప ప్రజలు బోధను (గహీంపక యేమి “జీవుని 

పివ క్ష మానవుడు ఎట్టు కాగలడు,  ఒకచేవమూ త ప్రవక్తగా రావలెను ఆని 

బలుకుచు విశ్వసింపక పోయిరి, -శేనిచో బోధవలన వారికి వలాటి ఆటంకయు 
—_— _ నాక జా 1 
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గలుగ లేదు, దీనికి రాయోవు వాక క్ట్రిఘమలో సమాధాన మియ్య (బడినది, 95, భూ 
మిె మానవులకు బదులుగ చేవదూతేలు బసచేసి తిరుగు చున్న వో "దేవదూతయీ 
జీవుని వ)వ క్త వగా వ చ్చియుండ్సును, అట్టుకాదుగ దా ! భూమివై వనీంచువారు 
మానవులు. మానవుల యొగ్దకు మానవుంయే ప ప్రవక్తగా రావలెను. లేనిచో 
మానవులు బోధ “నెట్టు గపాంపంగలరు? చేవదూత తన స్వరూపములోవచ్చిన 
నమానమవుల కన్నులు, హృదయములు ఆతని దృశ్యమును భరింహజాలవు. దాని 
వలన (ప్రయోజన ముండదు, చేవదూత మానవుని రూపములో వచ్చినచో మాన 
వుండే అను సందేహ మే గలుగును గదా! కావున మానవులకు మానవృంజే 
ప్రవక్తగా రావలెను. 

- 96, ఖుల్ -క ఫా-విల్లాహి షహీ-దమ్- ైనీ-వ-వై నకుమ్-ఇన్న హూ-కాన 

బి-ఇబాదిహీ-ఖబీరమ్-బసీరా. 

96, నామధ్యను మావధ్యను చేవుని సాత్య మే "చాలును, ఆతండు తేన 
భక్కులను చాగుగ నెలుంగుచు చూచుచున్నాండు ఆని ఓ పృవక్ష క! పలుకుమ్ము 

వ్యా! 96, అవిశ్వాసులు "దేవుండు మాకు (పత్యతమై పలికినవో మేము 

నమ్మ్ముదుము అని పలికియుండిరి. దానికింగాను "దేవుండు నన్నునాపనులనుచాగుగ 
చూచు చున్నాడు, నేను దేవుని వ్యవక్తను ఆతి పలుకునది దేవునికి బాగుగ 

"బెలియును. సేను చేవునిచె అసత్యము కల్పించుచున్న-వో అతయ నన్ను తప్పక 
శిమీంచి నశింపజేయును. నాయుద్భమము స సఫలము కాదుగదా ! అట్టు గాక 

దినదినము నాయుద్యమము సాగుచు వృద్ధిపొందుచున్నది, ఇదియే శవ్రని 
గొప్ప సాత్యము, ఇది చాలును. ఇని కియౌరూపమెన సామ్యము. సివలన 

సేను డేవుని సత్వ మైన (ప్రవక్తను అని బుజువు అగుచున్నది, 

97. వనున్ -యవ్ల-దిల్లావు-ఫ-వువల్ -మువ్--తది-వమన్ -యుజ్ లిల్- 

ఫలన్- -తజిద 'లహుకు-బ"లియాల-మిన్ -దూనిహీ-వ- నవౌ-షురువాుమ్- యాను 

ల్ -ఖి ఏయామతి-ఆలా-వుజాహి-హిమ్-6 ఉమ్ య్న్- వ-బుక్టున్ వ సుమ్మన్ -మావా- 

వుుఎమ్- జహన్నము-కుల్ల మా ఖబల్ -జిద్నా-వామ్-సఈరా. 98. జాలిక- జజా- 

ఉవుమ్-బి-అన్న వుమ్ కొఫరూ-బి. ఆంయయాం- తినాం -వఖాలూ- 
_ఆజ్రడా-కున్నా - ఇ 

జామన్- వారుఫా-తన్ "అఇన్నా-లమబీ్ - ఊసూన-ఖల్-ఖన్- జదిదా* 99. ఆవ 

లమ్-యరె "-అన్నల్లా పాల్లజీ-ఖల- ఖస్-7 “సమావాతావబ్ _అర్ జ- ఖాదిరున్_ ఆలా- 

అన్ -యఖ్ లుఖ-మిస్- _లవుమ్-వ-జలల-లవాుమ్- ఆజలల్ -ల్నారెబ-ఫీప్ా - ఫ_ 
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అబజ్ -జాలిమూన-ఇల్లా-కఫూరా, 100.ఖుల్ -లా-అన్తుమ్-తమ్-లికూన 'ఖ జా- 

ఇన-రకొమ తి-రబ్బీ-ఇ జల్ -లఅమ్ -సక్తుమ్ -ఖవ్.-యతిల్ -ఇన్ ఫాఖివకానల్ - 9 

న్సానుఖతూరా, 

97 ముణీయు, దేవుండు ఎవరికి మార్లముచూపునో వారే మార్గము 
పొందువారు. మఆవరిని చారి తప్పించునో వారికి చేవునిదప్ప నిత్రరు 

"లెనరిని వారికి స్నేహితులుగా నీవు పొందయజాలను, మజి మేము నునరు జ్ఞాన దిన 

మునందు వారిని అంధులుగ మూంగలుగ చెవిటివారలుగంచవేని తేల క్రిందులుగ వారి 

ముఖిములవై సడిపింతుమ. వారి నివాసము నరకము. అది చల్గాణునవు 

డెల్ల వారినై నగ్నిని (ేల్చుదుము. 08, వారు మాసూచనలను తిరస్కరించి నం 

దులకును, ఎముక లై ముక్కలై. పోయిన వీదప మేము తిరిగి (కొత్త తాం జేయ 

బడుదుమా! అని వారు పలికినందులకును ఇది వారికేగల శిశు. 99. ఏమి 

ఆకాశములను భూమిని సృష్టించినట్టి దేవుండు వారివంటి వారిని సృప్టించుటక 

ఫ క్రి గలిగి యున్నాయ అని వారు తెలిసికొనలేదా! మణి వారికింగాను ఒక 

కాలము నియమించి యున్నాండు, అందు వలాటి సం జేవాములేదు, కాని పాపా 

త్నులు కృతఘ్నత చూపనిది యుండరు, 100. నా (పభువుయుక్క_ అనుగ)కావు 

ఖజానాలు (బొక్కసములు) మోచేతిలోనున్నచో అవి ఖర్చుఅయిపోవునను 

భీతిచే వానిని (ఖర్చుచేయక) ఆంపియుందురు. మజి మానవుడు చాల లోఖిగా 

నున్నాండు, 

వ్యా॥ 97. "దేవుని ఆన్నుగహమువలన మానవుండు నన్శార్షమునుపొంది 

సత్కారస్థ్రమలుచేయు చు మోత్తము పొందంగలండు, ఎవండూ తన ద్వేపుము వల 

నను దురద్భుష్టమువలనను సన్మార్షమువీడి దుర్మార్టములో పడినవానికి  "బేవుయ 

నహాయపడని చో ఎవరు వానిని సన్మార్షమున కు మరల్పంగలరు PP ఎవరును మరల్ప 

"లేరు, తీర్చుదినమునందు అవిశ్వాసులు తలకిందులు తమ ముఖములనె నడతురు. 

వవియు చూడలేరు, పలుక లేరు. వినలేరు. నీరి నివాసము నదకాగ్నీ, అందు 

వారికి బాధ తగ్గదు. వారి 'దేహములు చర్మములు కాలి పోవునవుజెల్ల క్రొత్త త 

చర్మ ములు వారికీ వచ్చుచు. తీవిమైన బాధ గలుగుచుండును. 98. అవిశ్వా 

సులు ఇహాలోకమునందు డేవుని సూచనలను, వాక్యములను వునరుణ్రాన దినము 

ను నమ్మక తిరన్కరించుచుండిరి. దీనికిగానే వారికి ఈనరక శిత “లభించినది. 

పునరుశ్తానములేదు, నరకములేదు అని, తిరస్క.రించు చున్న విషయములను ఆం 

దులోపడీ అనుభావిం చునపుడు ెలిసికొనంగలరు. 99: భూమ్యాకాశముల 

వంటి గొప్ప వన్తువులను సృష్టిం చుటకు శక్తిగల "దేవునికి మానవునివంటి స్వల్ప 
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వస్తువును సృష్టింపలేండా | సృష్టి ంపంగలండు, ఇంతమంది మనువులు జ 
చోయినాెరే! విరంవటు ఎప్పుడు లేయుదురు అని ఆవ్ ₹స్వెనులు డు 
అందుకు ని దు సమాధాన మియ్యంబడినది, మృతులు నజీవులగుటకు ఒక్ష శాల 
ము నియమింప: బిడినది, అదికేప్పకవ చ్చును, అందు ఏలాటి సందేహాము లేన ఆవ 
న ద్చుటలో ఆలస్య మైనది. కావున అదిరాదు అని సంబేపాంచుట వివేశము కాదు. దేవుడు పంపు సూచనలను విషయములను పాపాత్సులు వినెకాడ నమ్మక 
బవిశాసులై. కృతేఘ్నులగుచున్నా రు, 100, ఈ వాక్య ములకు పూర పయ 
ల్ రసూలువారినై "దేవుని యనుగిపాము చాలయున్నది అని చెప్పుంబడ్షియెను 
గదా! పివక్తపదవి చేవునిగొప్ప అనుగవాము, ఇతర సంపడలు కూడ “దేవని 

ఒయనుగ్రహొమువలన లభించును. "దేవుని యనుగ్రివాములకు మితము'లేదు. అవి 
లెక్క_కే మించినవి, "దేవునియాను గ్రహములు లతేటిగనివి, ఒక వేళ యాఅను[గవా 
యులు [(పజలచేకిలోనున్న చో వాని నెవరికి నొసంగక అవి తగిపోవునేమో అన 
ఆవియుంచుదురు. ఆటులే ధన ధాన్యములు ఖర్చుచేసిన చో తేతిగిపోవ్ర నచ! 
సుదతికమవచ్చు నేమో! అని భయపడి ఖర్చుచేయక లోభమువే 'దాంచిపెటుదురు, 
చది మానవస్యభావము, కాని "బేవ్రండు ఎవరికీ బుద్ధి జానములు ఒనంగునో వారు 
అట్టుచేయక ధనసంపదలను నమయోచితముగ ఖర్చు చేకముదురు, 

3 హ్మజ 

101. వలఖద్-ఆతెనా-మూ సా-తిస్ అ-ఆయాళిమ్ "బియ్యి-నాతిన్_ఫ్లన్- 

_ ఆల్, -బిసీ-తసా)-ఈల-ఇ న్-జాఅ-వాల్ -ఫఖాల-లహూ- ఫిర్ జా ను-ఇన్నీ-ల-ఆ 
ఆనీ అలి 

జున్నుక-యా-మూసా-మన్"హూరా, 102, ఖాల-ఖఫిద్-అలిమ్త-మా-అన్ ఇన. 
హో ఉలాఇ-క్రిల్లా-రబ్బుస్ -సమా-వాతి-వల్ -అర్ జి-బసాఇ్వర-వఇిన్నీ -లఅపన్ను క 

యా-ఫిర్ కౌను-మబా-సూ రా, 108. ఫ-అరాద-ఆన్యస్-తఫక్ వప్యాకుమినల్ 

కుర్ జాఫలగ్ -రఖ్నా హు-వ-మమ్-మలహూ-జమాల. 10}. న-ఖుల్నా మిమ్- జ 

అ్దిహీ* -లి-బసీ-ఐ సా)ఈ-లస్ -కునుల్ -అర్ జఫ బవా-జాఅ-వలుల్ -ఆఖిర తి-జీ 

నా- బీకుమ్ -లధీ ఫా. _ 

101. మణీయు, మేయమూసాకు స్పష్టమైన తొమ్మిదిసూ చనల నొసంగి 
లిమి,నులతి ఆతడు ఇ్రసాగీయరాలియుల వద్దకువచ్చినపుడు, ఫేశాను ఆతనితో ఓ. 

మూసా! నీపై జాల విద్యచేయయిడినది అని, నేను తలంచుచున్నాను అని పలి" 

కేన దానిగూర్చి యిసా9యీాలియులతో నడ్షుగుము. 102, ఈ సూచనలు భూ 

మ్యా కాశముల ప్రభువు పంవియున్నా(డని నీకుందెలిసియే యున్నది, మతే. 

116 
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కీ కిరౌను! నీవునశింపకున్నావు అనినేను తలంచుచున్నా ను అని మూనా పలిెకెన్కూ 
108, ఆ పిదప ఫిరౌను వారిని భూమి (దేశము) నుండి కదలింపంగోరను. 

వీదప ఫీకాొనున్కు ఆతని వెంటనుండినవారి నందఆిని ముంచి వేసీతిమి. 101, 
మణియు ఆతని వెనుక మారు భూమిలో వసీంచుండు, మణి పరలోక, వాద్రా 

నము వచ్చినపుడు మిమ్ముచేర్చి తెచ్చెదము అని యి (స్రాయాలియలతో మేమ 
పలికితిమి, 

వ్యా॥ 101. ఇందు దేవుండు మూసా_ప్రవక్తకు నొనంగినఅక్షగహములు తేలు 

పంబడినవి. ఈ జిన (మిసరు) రాజగు వఫీరౌను ఇసాొయీాలియు (యూదు) లను 

చాల హింసీచు వారిని చబానినలుగయేసికొనియుంజెను. వారిని రశ్నీంచి స్వాతం 

(తము నిప్పించుటకు "డేవుడు మూసాను ప్రవక్త క్రగాంజేసీ ఫి రాను యొక్టవ 

పంచెను. మూసారు కు తొ మిక సూచన ( మోజీబ్బు లు ఒసంగాను. ఆని ప్రకా 

శించుహాస్త గొప్పసర్పము అగునట్ల చేకికణ్లు, దుష్ట్రులమై వచ్చిన కఆవ్రు 

ఫలనష్షము, నుల మిదుతదండు, కప్పలు నెత్తురు అనునవి. వీనిగూర్చి 

సూరయే ఆరాఫులో వివరించియున్నాము, మూసాట్రవ_క్త ఫీరౌను యొద్దకు 

బోయి దేవుని సూచనలు చూవీనవీదప ఆతడు నమ్మిక ఓయిమూసోా! నీపై 

జాలి వి వ్యచేరయిడినది. కావున పిచ్చిపిచ్చిగా పలుకుచున్నావు అని పలిశిను. 
ఈ విష షయములనుగూర్చి యూదుల విద్యాంసులలో నడిగి చూడు. ర నూలు 

వారు పలుకునది నిజమని తెలియనగును. అని "బేవువి నెలవు, 102. అపుడా 

మూసా ఒకీయో! ఫిరౌను ఈసూచనలు మానవులు కల్పించుకొనునవి కావ, _ 
అవిభూమ్య్యాకాశముల (ప్రభువగు చేవుని శక్ర్రవలన గలుగుచున్నవి ఆని నేహ్ఫద 

యము సాక్యమిచ్చు చున్నది. నీవు. తిరన రించిన యేమి, ఈ సూచనలు నీకన్ను . 

లను తెజవంగలవు. నీవు గర్వముతో 'జేవునిసూచనలను నమ్మిక తిరస్క-రించుచూ 

.న్నావు డిని ఫలితము నీనాశమే. అని పలికెను. 108. హజ్రత్ మూసా (ప్రవక్త గ్ర 

బోధను ఇ(సా ౨రాలియలు వినుచుండిరి. దినదినము వారి విశ్వా సము వృద్ధి, 

పొందుచుండెను. వారి బలము వాచ్చసాగాను. ఇవ ఫినెనుచూచి ఇస 

యీలియులు "దేశములో బలపడుదురు అని ఖీతిచే వారిని మజీంత పీాంంసింప 

సాగెను. మజీవారిని "దేశములో ఇాంతము తోనుండకుండ బేసి వారిని "దేశమునుండి ' 
శదలింపవలెనని కోరెను. కాని ఫిరౌనుకోరిక ఫూంరి కాలేదు. ఆతంజే “జేవుని 

, శితకుపాలై తన "జేఫమునుండి “వెడలి మార్గనుధ్యమందు ఎబ్తసమ్మద్రమలో తేన 
శౌన్యముతోంబాటు ముని(గిచచ్చెను, ఈ విషయము ముందు వచ్చినది. 104," 
రేవడు మూసాయొక్కొ. శత్రువును నిర్మూలించెను, ఆవీదప ఇసాయీలి యుల. 

చానిసత్వేమ తొలగించి ఓయిస్రాయీలియులారా! శతు భూమిఐయగు ఈజిప్టు: 
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లోను, సీరియాలోను స్వేచ్చగా వసించుండు, లోకము నళించి తీర్పుదినము 
వ చ్చువవుడు మిమ్ములందఆినిచేర్చి _నజీవులుగంజేసి తె చ్చునపుడు మి కర్మల 
తీర్చుఆగును, వుణ్యాత్యులు మోక్షము పొందుదురు, మటి పాపాత్ములు 
నరకము పొందుదురు. 

టీ లీ టి ఎ. బావల per er కా 

105. వవిల్-వా ఖ్ ఖి అనో- జ్ నాహు-వబిల్ పూ భు నజల - వనమా 

ఆర్ "సల్నాక-ఇల్లా-ముబష్-పి.రన్ వ- నజ్రా. 106. వఘుర్ -ఆనన్-ఫ- రఖ్నా 
కా ద 

సబ-లి'తభఖ్ -రతఅహూ- “అలన్నాసి- అలా-ముక్-సీన్-వనజ్_ జల్నా హవాు-తన్. జీలా 
105. మతీయు మేము -ఈఖు రానును సత్యము తో నంవితిమి, మజీయు 

అసానత్యేము తోనే వచ్చినది, మతి నీవు సంతోషవ వువార్త నిచ్చువాయవుగను 
భాయాస్వువాండవుగను వోని నిన్ను పంవితిమి. 106. మలకియు నీవ తిన్న గాఖురో 
నును పం చి (ప్రజలకు వినివించుటకుంగాను చానిని కొంచెము కొంచెముగా పుపి 

చీము, నులి దానిని మెల్లమెల్లగా నంపితిమి, 

వ్యా 105, దం ముందు హజల్ మూసా (ప్రవక్షకు నొసుగయిడిన 
నూచనలు వెప్పంబడెను. ఇంక హా[జత్ రసూలువారికి "దేవునిచే నొసంగయబడిన 

విద్యా సంబంధమైన మహిమ (మోజిజా) ఆగు ఖురానునుగూర్చి చెప్పంబడు 

చున్నది, ఖురాను ఏ సత్యములతోం గూడినది, అందలి ధర్మములు, సత్యములు. ఆవి 
అనుసరింపందగినవి, "దేవుండు పంపినట్టుగ మధ్య వలాటి మార్పులేక జివీలుదూత. 
మూలను న హ్నజల్ రసూలునారికీం చేరినది, దాని ననుసరించి హజ్రత్ ముపా 

మ్ముదువారు విశ్వసించి నత్కా-ర్యములు చేసినవారికి ఉభాయలోకములలోను. 

జయము, "మోక్షయలున్నవి అను సంతోషపువార్త వినిపింతురు, తిరస్కరించి 
విశ్వసీంపనిబారికీ నరకము న్నది అని భయ్పెదురు, ఇందుల శే దేవుడు రసూలు 

వొరిని (పవ_క్తగాంటేసి పం'ెనని చెప్పంుడియెను, 106, ఖురానె షనీఫ్రు 

ఒకేసారి పూర్తిగా 'బేవునిచే హజ్రత్ ర సూలువారికిలింప లేద్దు, ఇరువదిమూయ- 

సంవత్సరములలో మల్ల మెల్లగా కొంచెము కొంచెము సమయోచితముగ వచ్చు. 

చుండిను, అందువలన భర్తలు సులువుగ ధర్మములు | గహింపంగలిగిరె, ఖురా.నె 

షరీఫ్లు యు క్క ముఖోస ద్ధేశ ము దాని పఠించి విషయములు గ్రహించి వాని 

అనుసరిం చుట యీ. ఇందులో ఖురాను ఒీసారీ రాక మెల్లమెల్లగా వచ్చెను, 

106. సెల్. ఆమినూ-బిీహీ-జా - లా-తూమినూ-ఇన్న ల్ల- చనఊతుల్ - - 
ఊటీ 

మయిన -ఫిన్లీ హీ-ఇడా.యక్లా-అరై హీమ్ యఖి[రూన-లిల్ -అక్-ఖాని = సు a 

జ్జాదన్, 107, వాయఘో-ల్లూన-సుబ్. పశేనరబ్బినా-ఇన్-కానవలమ్- రబ్
బీనా- 
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శాల 
అబల న + Ct 

లమఫ్-ఊలా. 109, వాయఖ్మిరూన-లిల్ -అజ్ - ఖాని- యబ్ -కూన "వ-యజీ- 
అనాలో అవా 

దువుమ్-ఖషూఅఆ, 110. ఖులిద్ -ఉల్లాపా-అపిద్ ఉర్ -ర హ్యాన-అయ్
యమ్-మా 

తద్ ఊ-భల-నాుల్-అ సా-ఉల్. “వుస్నా-వలా-తజ
్ హర్-బి-సలా తిక-వలా- తు 

' ఖాఫిల్ -విపో-వబా-తగి- మైన-జాలిక-సబీలా. * 111, వఖులిల్-హమ్దు-లిల్లా-హొ 

ల్రజీ-లమ్ -య ల్-తేఖిజ్-వలదన్ -వలమ్-యకుల్ -ల హూెషరీక న్-ఫిల్ -ముల్సి-- వ 

లమ్-యకుల్ లహూ-వలీయుమ్-మినబ్ -జు ల్లీవ-కబ్బిర్-వాు-తక్చిరా, 

107. మూరు ఖురానును నమ్ము(డు "లేక నమ్మకుండ(డు, దానికి ప్రూార్షము 

ఎవరికి (శా స్త్ర) జ్ఞానము నాసంగయజెనో వారియెదుట ఆది పఠింపంబడునవుడు 

వారు చిబుకముల బలమున సాస్టాంగపడుదురు, 108. మలి మాప్రభువు పరమా 

పవితుండు. మా ప్రభువు వాగ్దానము పూర్తి అయి తీరును అని పలుకుదురు 

109, మజీయు వారు వఏడ్చుచు గాబుకముల బలమున పడుదురు, వతి ఖురాను 

వారికీ వినయము హెచ్చించును అని పలుకుము, 111. అల్లాః అనియు. లేక 

రహ్మాను అనియు విలువు(డు, ఎన్దాని శిలిచినను మంచిదియే. అవన్నియు 

ఆతని మంచి చేశే ఆని పలుకుము, వతి నీనమాజును చాల గట్లిగాంకేయకుము 

నుఆి నిశ్శబ్దముగాకళూడ దానిని చేయకుము, వాని మధ్యమార్షమును ఆవలంబిం 

వుము, 111, సంతానములేనట్టియు అధికారములో సాటిలేనట్టియు శ క్లేని 

కారణముచే తనకు సపోయుండు కావలెననునది లేనట్టియు ఆగు డేవునికే సర 

సోళములున్నవి అని పలుకుము. మణి నీవు ఆతని మహిచనూ- గొప్పగ 

చచి కొనియాడుము. 

వాస! 107, ఖురానును నమ్మని అవిశ్వాసులతో నిట్లు పలుకవ'లెనని 

దేవుని సెలవు, పీ అవిశ్యాసులా రా |! మారు ఖురానును నమ్మిన నమ్మకపోయిన 

సారే, దానివలన నష్ట మేమియులేదు. అది దేవుని (గంథము. అది సత్యము అను 

విషయమునకు లోటులేదు, ఖురానునకు ఫూర్వము తౌరాతు, ఇస్టీలు మొదలగు 

-జీవదత్తగఏంథములు పొందిన శా స్ర్రజ్ఞాలు ఖురానును వినినవ్రడు డాని మహో 

మకలోనై భయభ కలతో. సాష్టాంగపడి "దేవునికి కృత్మత సలుపుదురు. మళీ 

ఖురానును సత్యమైన "దేవుని [గంథధమనియు, సా జల్ రసూలువారు జీవన్ 

([పవక్ష అనియు నమ్ముదురు, వారి మత [గంథములలో రాంజోవుకఖరు 

పవ కృనుగూర్చియు ఆతనికి నొసంగంబడు (గంథమునుగూర్చి యు ,ముందుగానే 

[ప్రకటనలు గలవు, కావున వాని ననుసరించి నాస్టయమా గల విద్వాంసులు తప్పుకో 

నమ్మవలషియున్నది. (ఈ విషయమునుగూర్చి జగత్ ప్రవక్త చూడుడు): 108, 
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వారి (గంథములలోగల భవిష్యత్ పికటనలు ఫ్లూర్తి అయినందున వారి (గ్రంథ 
ములు సత్యములు అనియు స్పజ్షహ్హోత్స్నది. కావున మాద్రభువు వాగ్దానము. నెజు 

. చేరినది, అది తప్పక గాల వేరునపీ అని భ తపూర్వకముగ -షలుకుదుత. 109, 
"వారు ఖురానును వినునపుడు అందలి విషయములు భావములు గ్రహించి భయ 
భక్షలతో కన్నీరు కెల్చుచు సాం్టాంగము (సిజ్ఞా) చేయుదురు, ఆందు చిబుక 
ముల బలము అనుడానిలో వారి మలి ౦తే భరి వివయములు హెచ్చుగా స్పష్ష 
వగు చున్నది. 110, సె వాన్యములలోని భక్తీ పూర్వకమైన సాష్టాంగ సంబం 
ధమువలన ఇందు "దేన్చనిని వీలుచు (ప్రార్థన) పద్దతియును దీని సంబంధమును 
బట్లి రా౭యబోను వాక్యములో నమాజు విషయము చెప్పంబిడినది, దేవునికి ఎక్కు 

_._మేర్గు.రలను... అందు విగ్రహ రాధకులైన అరబ్బులలో అల్లావ్యు అనువేరు చాల 
వాడుకలో నుం డెను, దహ్మ్టమ ఆను పేరు వారికి చాల వాడుకలో లేకుండాను, 
కాని యూదులు రహ్మను అను "దేవని కేరును చాఅ-వాడుచుండిరి. అందుకు అర 
బ్బులు "దేవునికి రహ్మాను ఆనిపలుకుటకుశంకించు చు "వెనుదీ యు చుండిరి, రవ్య్మ్మాను 
అను వేరు హజల్ రసూలువారి నోట విని అరబ్బులు వమి? ఈచేరుగల మజొక 
జీవుడు గలండా ? అటులైన ప్రవక్త మేము పెక్కు దైవయమలను పిలుచుచు 
స్నామని ఎందులకు మమ్ము నిందించుచున్నాండు అని వాదించుచుండిరి, యూదు 
లు రహ్మోను అను'పీరు ఎందులకు నెక్కువ గా వె గంబరులవారు పలుకుట లేదు అని 
పలుకుచుండిరి. ఇందు వీరికి నమాధాని మియ్యంబ డెను, అల్లాకి రహశ్మిను అను 
“రెండు పెర్లును దేవునికి అన్వయించుచున్నవి. వేళ్లు రెండు ఆగుటంబట్టి కెండు 
,దెవములుస్నవి అని ఏర్పడదు. దేవునికి పెక్కు పేర్పుగలవు, ఆవన్నియు మంచివి, 

“పా చీకుత విలిచినను పిలువవచ్చును, అందు వీలాటి లోపము తప్పులేదు, సమ 
యోచచితముగ ఆమావేర్లు వొచ్చూచుండును, నమాజు. పాొర్ధనలలోను గట్టిగా 
ఖురానును పఠించునపుడు మధ్యమాక్షము అవలంబించవలెను, గొంతు పడిపోవు 

నట్టుగ గట్టి శబ్దములో ఎలుగెత్తి పఠింపనురాదు, మణీ (ప్రక్కనున్న వారికిగూడ 

విన రానట్టు మెల్లగా నిశ బద్దిము గా కూడను పఠింపరాదు. పిక్క-నున్నవారు విను 

నట్టు మితమైన శబ్దముతో నవకాజులో ఖురాను పఠింపవలెను, హజల్ రసూలు 
నారు మక్కాలో నున్నపుడు నమాజు వేయునపుడు ఖురానును గట్టిగా 

పఠించిన దుష్షులు విని పిహోసమాడుచు దుర్భాషలాడుదురని చాల నిశ్శబ్ద 
లం 

శయ్యా నవాజులోనున్న శి ష్య్టలకుకూడ వినరానట్లుగ చదువుచుండిరి, అందుకు 

దేవుడు ఈ వాక్యము పంపి అట్లు వలదు. మధ్య మార్గము అవలంబింపవలెనని 
సెలవిచ్చెను, శాని ఉపన్యాసము చేయునవుడు గంభీరముగా అఆందజు విను 
నట్లు ఖురాను పఠించి విలిపింపవలెను. 111. నమాజు తరువాత దేనని యేక 

క్షయ (కౌహీద్యునుగూర్చి యిందు నుఫరేశించి ఈ సూరాను. సమాప్తము 
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చేయంబ డెను, దేవునికి బిడ్డలులేరు, ఆకేనికీ సంసారనంబంధము లేదు, ఆతని యధి 

"కారములో 'నెవరును భాగస్టులు లేరు, ఆభళశఇీో*టి లేదు, ఆతను ఇతరుల సహో 

యము శోరుటకుం గాను ఆతనియందు వలాటి బలహీనత లేదు. ఆతండు నర్వవిధ 

ముల పరమ పవి[త్రుండు, ఆతండు లోపములు తేని సర్వాధథి కారుడు, ఇట్టి చెవులో 

సర్వస్తోతములషను మహిమలకును దగ్గినవాంయ, ఒకం సహాయముకోరుట మూండు 

విధములుగ నుండును, 1. తండి తన నంతానములో నహోయమయు కోరు విధముగ 

తనకంకు చిన్నవారితో సహాయము కోరుట. & తనతో సరినమా.ఎండగు భాగ 

స్థని (సాట్రితో సహాయము కోరుట. 8. బలహీనుండు) తనకంయె "నెష్క-వబలమా, 

శ క్రిగలవానితో ఆపదలందు సహాయము కోరుట. ఈమూండు విధములగు సహో 

యము "దేవునికి ఆక్క_అ లేదు అని ఈవాకశ్టమునందు _సూచి.పంబడినది. అంత్యే 

మున మానవులు సర్వశక్తు పూవులను ఎఆకీంగి మనక పూర్వక ముగ 

కొనియాడవలెను తని ఇప్పంబడియను, ఇందు దేవునికి నంతానమున్నది అని 

పలుకు న(స్రానీలసను, దేవునికే సాటి (భాగస్టులుు గలరు అని పలుస సెక్కు 

దె వా ఠకాధకులకును, దేవుడు ఒకరి! లొంగిపోవునని పలుపనట్టి యూదు 

లకును రద్దు గలదు, 109 వ వాక్యము చదువునపుడు సిబ్దా చేయన లెను, 

మొదటే సంపుటము సంపూర్ణము. 

ముద్రణ హిజ్రీ శకము 1867 రమ్జాన్ నెల 11వ-కే55 (177-1949) సోను 

వారమునాండు సంపూర్షమాయెను 

ఇందు సూరయే ఫాళతిపో నుండి సూరయేబసీ యి(స్రాయీల్ వణుకు 

పదుేడు సూరాలుగలను. రెండవ సంపుటము సూరయే కపాఫుతో (ప్రారంభమై 

పరమ దయాశువగు అల్లాః అనుగ్శిపాము వలన మొదటి నంచవుట్ల 

సతతము వనాల muna 
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